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СЕКЦІЯ 1. 

 

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ  

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Алексін Д. А. 

здобувачка вищої освіти ступеня магістра 

ОПП “Облік і оподаткування" 

спеціальності “Облік і оподаткування" 

Наук. керівник.: к.е.н., доц. Савчук Т.В. 

Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу 

 

ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОРЕНДИ ЗГІДНО МСФЗ 16 “ОРЕНДА” 

 

Прийняття МСФЗ 16 «Оренда» на зміну МСБО 17 «Оренда» змінило умови 

класифікації оренда кардинально. Визнання оренди за міжнародними стандартами 

фінансової звітності ґрунтується на умовах, зазначеними у договорах оренди. Дане питання  

не піддавалося раніше комплексному висвітленню та аналізу, що і зумовило вибір теми 

дослідження. Важливо структурувати інформацію щодо вимог до ідентифікації оренди та  

надати відповідні практичні рекомендації. 

Вагомий внесок в дослідження цього питання зробили такі науковці, як: П.О. 

Куцик, О.В. Маркус, І.Б. Садовська [2], О.Д. Вєлєва [1], І.Й. Плікус, В.О. Гордєєва, Н.О. 

Тесля [4] та інші. 

Мета дослідження – виявити ефективний підхід до ідентифікації договору як 

договору оренди та навести відповідні практичні рекомендації. 

Критерії ідентифікації договору як орендного в МСФЗ 16 «Оренда», на нашу думку,  

визначені недостатньо чітко. 

Загалом, слід виділити три критерії. 

Перший критерій – можливість ідентифікації активу, що є об’єктом договору. Цей  

об’єкт може бути явно визначеним у договорі, до прикладу, обладнання з конкретним 

маркуванням, так і не мати детального визначення у договорі, за умови якщо орендодавець 

не матиме можливість замінити його через економічні складнощі або практичну 

неможливість, тоді саме ці умови і будуть підтверджувати ідентифікацію активу замість  

маркування. 

Другим критерієм є можливість одержання орендарем практично усіх економічних 

вигід від використання об’єкту договору, які він в собі містить. Слід погодитись з 

твердженням П.О. Куцика, О.В. Маркуса, І.Б. Садовської [2, с.8] щодо нечіткості даного  

критерія. Цей критерії потребує конкретизації у Наказі про облікову політику – зазначення 

визначеної вартісної межі вигід, які отримує орендар . Погоджуючись з доречністю 

запропонованої межі в 85% П.О. Куциком, О.В. Маркусом, І.Б. Садовською [2, с.8] 

вважаємо, що поняття «практично усіх вигід» може дещо коливатися. Тому рекомендуємо  

застосовувати цю межу у вигляді діапазону можливих значень 75-100%. 

Третім критерієм є здатність орендаря розпоряджатися самостійно об’єктом 

договору оренди. На думку І.Й. Плікуса, В.О. Гордєєвої, Н.О. Теслі [4, с.114], цей критерій  

виконується у випадку, якщо присутня впевненість щодо того, що призначення активу 

попередньо чітко визначене, тобто при наявності вузької спеціалізації цілей використання, 

економічної недоцільності зміни цих цілей, або при неможливості такої зміни цілей через 

законодавчі обмеження. Якщо орендар, до прикладу, при оренді обладнання, має закріплене  

право вибирати самостійно тип продукції, спосіб, місце та кількість виробництва можна  

вважати, що критерій виконується. У такому випадку на етапі договору формується 
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усвідомлення ролі орендованого активу на підприємстві, діапазон його застосування та 

подальшого функціонування. 

Тільки при одночасному виконанні усіх цих трьох критеріїв договір буде 

визначатися, як договір оренди, а не як договір надання послуг. 

Ідентифікація договору як договору оренди не обов’язково передбачає необхідність  

застосування вимог МСФЗ 16 «Оренда», так як в стандарті є певні спрощення. Спрощення  

відбувається у двох випадках: короткостроковості оренди – термін до 12 місяців, та у 

випадку малоцінності активу [3]. Щодо вартісної межі малоцінності, то вона відсутня в  

самому МСФЗ 16, а тому рекомендуємо межу малоцінності активу обов’язково закріпити у  

обліковій політиці самого підприємства. Більша складність притаманна визначенню 

короткостроковості договорів у випадку наявності можливості дострокового розірвання 

договору. 

На думку О.Д. Вєлєвої [1, с.219], якщо така можливість стосується лише орендаря,  

для визначення строку оренди в обліку застосовується професійне судження, що ґрунтується 

на бажанні орендаря продовжувати співпрацю. Якщо ж право розірвання присутнє у 

орендодавця із терміном пред’явлення менше року, тоді орендний договір у будь -якому 

випадку повинен вважатися короткостроковим, через менший за рік термін невідмовності, а 

значить вимоги МСФЗ 16 «Оренда» не будуть застосовуватися. Це може призвести до 

маніпуляцій в обліку, що порушить превалювання сутності над формою. Запобігти цьому  

можна за допомогою практики укладення договорів з чітким визначенням прав сторін, 

відсутністю відмовності, що не дозволить приховувати довгострокову оренду під маскою  

короткострокової. 

Отож, ідентифікація оренди у МСФЗ 16 «Оренда», описана недостатньо конкретно  

та на практиці примушує бухгалтерів у занадто великому об’ємі покладатися на професійне 

судження, що може призвести до перевантаження обліковців при аналізі орендних договорів,  

що недоцільно, на нашу думку. Наявна ситуація спонукає не до змін у самому МСФЗ, а до  

змін у обліковій політиці підприємства і визначенні практики укладення договорів. 
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ОБЛІКОВА ПАРАДИГМА ТОРГІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ 

 

Система господарювання, в зв’язку з переходом до ринкових відносин, висуває ряд  

нових вимог до підприємств. У сучасних умовах господарювання спостерігаються негативні 

тенденції соціально-економічних процесів, що призводить до дисбалансу розвитку 

різноманітних галузей, а саме торгівлі. Інфляційні процеси зумовлюють невизначеність і  

значно ускладнюють розрахунок прибутку від продажу, знижують ефективність діяльності 

торговельних підприємств, спрямованої на забезпечення отримання прибутку. 

В Україні кількість торговельних підприємств − як оптових, так і роздрібних − 

зростає з кожним роком. Крім того інтеграційні процеси України в ЄС прискорюють та 

поліпшують економічний та інвестиційний клімат. Це, як наслідок, призводить до потреби в  

оптимізації обліку та оподаткування підприємств та компаній різних форм власності та  

різним інвестуванням [1]. 

Торговельне підприємство виступає первинною, основною ланкою сфери торгівлі та 

кінцевим пунктом роздрібного продажу товарів. Особливості його функціонування 

полягають у зміцненні ринкового потенціалу – вишукування максимальних резервів для 

задоволення попиту цільових ринків через реалізацію товарів та послуг з метою максимізації 

товарообігу й оптимізації ринкової позиції підприємства. 

В контексті гармонізації бухгалтерського обліку в Україні з міжнародними 

стандартами та наявності великої кількості змін у законодавчому забезпеченні виникає ряд 

питань з організації та методології обліку й аналізу фінансових результатів торговельних  

підприємств, які вимагають подальших досліджень та напрямів удосконалення. Зокрема, це  

питання облікової політики та її впливу на фінансові результати діяльності підприємств 

роздрібної торгівлі; удосконалення організаційно-методичних підходів до обліку фінансових 

результатів тощо. 

Торговельне підприємство – первинна, основна ланка сфери торгівлі, її самостійний  

господарюючий суб’єкт з правом юридичної особи, що створений для закупівлі, реалізації, а  

також зберігання товарів, надання різного роду супутніх послуг з метою задоволення потреб  

ринку й отримання прибутку. 

Будь-яке торговельне підприємство прагне досягти сприятливих для себе 

економічних результатів (прибутку). Згідно НП(С)БО 1"Загальні вимоги до фінансової 

звітності", прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати [2]. 

Сучасне торговельне підприємництво орієнтоване на перехід від філософії збуту,  

коли умовою успіху фірми вважається уміння продати найбільшу кількість товару за 

найбільш високими цінами, до філософії маркетингу, що припускає орієнтацію на продаж  

саме потрібного для покупця товару, здатного краще задовольнити його потреби. Такий 

підхід дозволяє сформувати стійкий круг покупців, дає гарантію повторного звернення до 

підприємця у разі відновлення потреби [3]. Тобто, ключовим елементом, що визначає умови  

досягнення ефективної діяльності установи є конкурентне середовище. Оскільки, саме воно  

має суттєве значення в завоюванні торговельною організацією вигідного місця на ринку, а  

також отриманні постійних клієнтів-покупців. 
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Облік реалізації товарів є ключовою складовою бухгалтерського обліку, адже він 

контролює коректність та об’єктивність одного з основних показників комерційної 

діяльності компанії – доходу та обсягу роздрібного товарообігу. Саме тому для формування  

єдиної облікової системи, яка б в повному обсязі задовольняла потреби та вимоги 

користувачів інформації, потрібно враховувати особливості комерційної діяльності 

підприємств роздрібної торгівлі та мати належну організацію процесу обліку [4]. 

В сучасних умовах на підприємстві необхідним є застосування автоматизованої 

форми бухгалтерського обліку. Комп’ютерна система дозволяє моделювати картину 

продажів, що могла б скластися при встановленні різних цін на товари, оцінювати наявні  

товарні запаси, обчислювати витрати, що припадають на конкретні товари, виявляти 

найбільш вигідних постачальників. Володіючи такою інформацією, можна закуповувати 

найбільш ходовий товар в оптимальній кількості. Внаслідок цього зменшуються терміни  

оборотності засобів, скорочуються витрати. 

Отже, неабияку роль у розвитку економічних відносин у країні відіграє сфера 

торгівлі, яка здійснює свою комерційну діяльність через розгалужену мережу торговельних 

закладів. Особливості функціонування сучасного торговельного підприємства полягають у  

зміцненні його ринкового потенціалу – вишукування максимальних резервів для задоволення  

попиту цільових ринків через реалізацію товарів та послуг з метою максимізації товарообігу 

й оптимізації ринкової позиції підприємства. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОНСОЛІДОВАНИХ ЗВІТІВ У СУЧАСНОМУ 

ВІТЧИЗНЯНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ 

 

Історичні довідки вказують на те, що у вітчизняній сфері посилання на 

консолідовані фінансові звіти з’явилися на початку 20 століття. Наприклад, у 1909-1910 рр. у 

“Журналі акціонерів” був опублікований зведений баланс банків з виділенням рубрик для  

правління, відділень, агентств усього Одеського облікового банку на 01 січня 1909 року,  

Азовсько-Донського комерційного банку на 01 січня 1910 року тощо. У колишньому 

Радянському Союзі такого зведеного звіту не було підготовлено. У минулому столітті для  

агрегування облікової інформації за регіонами та галузями використовували так звані зведені 
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баланси. Перша згадка про це зустрічається у 1930 році в класифікації балансів за шістьма  

ознаками М. О. Блатова (1875-1942 рр., відомий представник радянської бухгалтерської 

школи). М. О. Блатов визначав зведений баланс як злиття окремих балансів, механічне 

агрегування балансів, що належать до підвідомчих господарських одиниць, і включив його в  

класифікаційну групу, об’єднану ознакою обсягу [1]. 

Попит на консолідовану звітність у сучасній вітчизняній економіці виник із 

створенням холдингових компаній, підприємств, інших груп, акціонерних товариств із 

великою кількістю дочірніх підприємств, які утворили державні підприємства, пов’язані з  

реструктуризацією та приватизацією економіки. До середини 1990-х рр. цей процес було 

розширено, і є два основних напрямки: один – перетворення великої компанії на кілька 

малих компаній (тобто розділення на юридичну та незалежну компанію); інша частина  – 

включення юридично незалежної компанії в його статутний капітал. Акції об’єднуються в  

єдину господарську одиницю [1]. Однак, незважаючи на вищезазначені фактори, подання в 

Україні консолідованої фінансової звітності стає реальністю лише після прийняття Закону  

України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [4] та прийняття 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку, зокрема П(С)БО 1 “Загальні вимоги до 

фінансової звітності” та НП(С)БО 20 “Консолідована фінансова звітність” [2, 5]. Наразі 

групи компаній, пов’язаних через систему участі, використовують традиційні методи для  

підготовки консолідованої фінансової звітності з використанням елементів консолідації. 

На сьогодні вищезазначені П(С)БО втратили юридичну силу та замінені новими 

стандартами, зокрема, НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, НП(С)БО 2  

“Консолідована фінансова звітність” [2]. Ці та інакші положення регулюють процедури та 

загальні вимоги до розкриття інформації для складання консолідованої фінансової звітності.  

Вимога щодо обов’язкового складання консолідованої фінансової звітності з'явилася в 1999  

році, а також був прийнятий Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність” від 16.07.1996 р. № 996, який поширюється на підприємства з дочірніми 

підрозділами. Суб’єктами господарювання, яким необхідно публікувати річну консолідовану  

фінансову звітність, є публічні акціонерні товариства, емітенти облігацій, банки, 

інвестиційні компанії, кредитні кооперативи, страхові компанії та інші фінансові установи.  

Про обов’язкове складання консолідованої фінансової звітності згадується також у ст. 9 

Закону України “Про холдингові компанії в Україні” від 15.03.2006 р. № 3528-IV [3]. 

Таким чином, необхідність консолідованої фінансової звітності пов’язана з 

концентрацією капіталу і процесом створення дочірніх й асоційованих компаній, філій та  

самостійних підрозділів. 

Консолідована фінансова звітність дозволяє користувачам приймати обґрунтовані 

рішення щодо групи взаємопов’язаних компаній. Це пов’язано з тим, що компанії, які 

контролюють інші підприємства, можуть займатися підприємницькою діяльністю, яка 

спотворює справжній фінансовий стан та реальні фінансові результати групи. 
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Власюк Д. А. 

Здобувач вищої освіти ступеня бакалавра, 
ОПП “Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність”, 

Спеціальність “Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність” 

Наук.керівник : д.ф, доц. Бурдик О.Ю. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ЯК ПОВНОМАСШТАБНА ВІЙНА З РОСІЄЮ ВПЛИНУЛА НА ФІНАНСОВУ 

ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ 

Починаючи з збройного вторгнення до Криму у лютому-березні 2014 року і бойових 

дій на Донбасі з квітня 2014 року, Україна перебуває в стані війни з Росією, проте саме зараз 

- з 24 лютого 2022 року у годині 3:40 Росія почала повномасштабне вторгнення на території  

України. Пройшло більше трьох місяців війни, під час яких в Україні багато чого змінилось, 

проте сьогодні давайте розглянемо як ці три місяці вплинули на фінансову звітність 

підприємств. 

— бухгалтерська звітність, що містить інформацію про 

фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний  

період [4]. 

Відповідно до Частини 2 Статті 14 Закону України “Про бухгалтерський облік та  

фінансову звітність в Україні”: фінансова звітність підприємств не становить комерційної  

таємниці, не є конфіденційною інформацією та не належить до інформації з обмеженим 

доступом, крім випадків, передбачених законом. На фінансову звітність не 

розповсюджується заборона щодо поширення статистичної інформації. Підприємства 

зобов’язані надавати копії фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за  

запитом юридичних та фізичних осіб у порядку, передбаченому Законом України "Про 

доступ до публічної інформації" [2]. 

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні пунктом 1 Закону України від 

03.03.2022 № 2115-ІХ “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів 

у період дії воєнного стану або стану війни” постановлено: 

1. фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи подають облікові, 

фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, 

подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній 

та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування 

воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати 

документи; 

2. у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців  

після його завершення до фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб не 

застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи 

несвоєчасне подання звітності та/або документів, визначених підпунктом 1 цього пункту; 

3. особи, які не мають фізичної можливості протягом строку, визначеного цим  

Законом, подати звітність чи документи, зазначені у підпункті 1 цього пункту, у зв’язку з  

безпосередніми наслідками їх участі у бойових діях, звільняються від адміністративної 

та/або кримінальної відповідальності та подають звітність чи документи протягом одного  

місяця з дня закінчення наслідків, які унеможливлювали їх подання; 

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=22474
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4. у період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо 

своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітового характеру 

уповноваженими органами не здійснюються; 

5. цей Закон не поширюється на податкові правовідносини [1]. 

Національний банк України постановою Правління НБУ від 07 березня 2022 року 

№41 “Про складання та подання фінансової звітності в період запровадження воєнного 

стану” встановив такий порядок складання та подання українськими банками фінансової  

звітності в умовах воєнного стану: 

     банки, які не завершили роботу щодо складання річної фінансової звітності та  

консолідованої річної звітності за 2021 рік у зв’язку з уведенням воєнного стану мають 

продовжити цю роботу після припинення чи скасування дії воєнного стану; 

     банки за можливості подають та оприлюднюють на власному вебсайті річну  

фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2021 рік разом з аудиторським  

звітом і подають фінансову звітність, складену на основі таксономії фінансової звітності за  

міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, до центру збору фінансової  

звітності, операційне управління яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та  

фондового ринку; 

     Національний банк не застосовує до банків заходів впливу за порушення ними 

строків подання річної фінансової звітності та консолідованої річної фінансової звітності за  

2021 рік разом з аудиторським звітом, а також проміжної фінансової звітності та 

консолідованої проміжної фінансової звітності за I квартал 2022 року в період дії воєнного 

стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування. 

Також для окремих учасників ринку встановлюється ряд додаткових послаблень. 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) прийняла 

рішення від 13 березня 2022 р. №161 щодо розкриття регульованої інформації емітентами  

цінних паперів у період дії воєнного стану в країні. Комісія встановила, що на період дії  

воєнного стану емітенти цінних паперів звільняються від обов’язку розкривати регульовану  

інформацію в строки, встановлені чинним законодавством та нормативними актами  

регулятора. 

Після завершення дії воєнного стану регульована інформація розкривається 

емітентами цінних паперів в наступні строки: 

     річна регулярна інформація за 2021 звітний рік розкривається протягом 90 днів 
після завершення дії воєнного стану; 

     проміжна регулярна інформація за відповідний квартал 2022 року 

розкривається разом з річною регулярною інформацією за 2021 рік; 

     особлива інформація про факти, що виникли протягом строку дії воєнного 

стану, розкривається протягом 30 днів після завершення дії воєнного стану [2]. 

Важливо зазначити, що війна – суттєва подія для українських підприємств і 

організацій, інформація про яку має бути розкрита у фінансовій звітності, наприклад: 

вплив на персонал компанії та витрати, пов’язані з виплатами персоналу; 

призупинення чи перерви в діяльності через порушення ланцюга поставок, 

припинення операцій, втрату виробничих потужностей чи комерційних об’єктів, обмеження 
пересування та порушення логістики; 

пошкодження або знищення майна; 

знецінення фінансових та нефінансових активів (з урахуванням подій та інформації 

після дати звітності); 

невиконання умов договорів через форс-мажорні обставини, несприятливі зміни 

умов договорів, порушення умов кредитних договорів, неможливість своєчасно погашати  

кредиторську заборгованість та затримки погашення дебіторської заборгованості; 

нестабільність та значні зміни цін на інструменти капіталу, боргові цінні папери, 

цін на сировину, обмінних курсів іноземної валюти та/або процентних ставок після 31 грудня 
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2021 року, що суттєво вплине на оцінку активів та зобов’язань, доходів та витрат протягом  

наступних 12 місяців; 

оголошення про плани припинення діяльності або вибуття основних активів; 

інші обставини, що суттєво впливають на діяльність [3]. 

Як бачимо, війна завдала сильного удару по багатьом підприємствам, зруйнувавши 
системи, пов’язані з операціями з сировиною, товарами, інформацією та головне - 

знищенням людських ресурсів. Проте, хоч і була надана можливість не вести бухгалтерський  

облік на безперервній основі, підприємствам все ж рекомендовано своєчасно обліковувати  

господарські операції, що надасть можливість об’єктивно контролювати активи і 

зобов’язання підприємства. 
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ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЗМІСТ 

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

У розвинутих країнах світу управлінський облік став окремою галуззю теоретичних і  

прикладних знань. Досвід цих країн заслуговує на увагу і може бути використаним при  

науковому підході до його аналізу та врахуванні умов господарської практики підприємств  

України. 

Виникнення управлінського обліку обумовлено, перш за все, розвитком внутрішньо  

фірмових правових і економічних відносин, що в свою чергу, сприяло відокремленню 

калькуляційного обліку від фінансового. 

До основних передумов виникнення управлінського обліку А. Яругова відносить:  

введення на підприємствах планування не лише витрат, але й доходів за центрами 

відповідальності і поширення його на всю діяльність підприємства (стало переломним  

моментом у розвитку управлінського аспекту обліку); 

удосконалення теорії витрат виробництва і виникнення на цій основі системи 

“стандарт-кост” та нормативного обліку; 

створення системи “директ-кост” і формування нових понять “нетто-дохід” і “брутто- 
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дохід” (дозволило наблизити планування до обліку та перейти до багатоваріантного 

планування); 

введення в аналіз поняття “поріг рентабельності” та чіткого розподілу витрат на 

змінні і умовно-постійні; 

застосування економіко-математичних методів і техніки імітаційних розрахунків 

(дозволило включити в предмет управлінського обліку планування, контроль і регулювання); 

поширення ЕОМ (різко посилило практичну значимість бухгалтерського обліку і 

сприяло вирішенню принципово нових його задач, звільнило бухгалтерів від рутинних 

процесів обробки даних і дало можливість більш повного залучення їх до контролю, аналізу 

і регулювання господарської діяльності); 

розвиток кібернетики, загальної теорії систем, теорії управління (дозволило 

сформувати категорійно-понятійний апарат управлінського обліку) [3,с.230-232]. 

Процес становлення управлінського обліку відбувався у двох напрямах - 

американському і європейському. Провідну роль у розвитку європейського напряму 

управлінського обліку відіграла німецька школа і її провідні вчені Болдуін Пендорф і Ейген  

Шмаленбах. 

Після того, як виділився управлінський облік в самостійний напрям у США, він 

виконує три найважливіші функції: представлення надійних аналітичних даних, які 

відображають вплив минулої діяльності на його прогрес і статус; забезпечення надійної 

інтерпретації цих даних для полегшення прийняття рішень; взаємозалежність облікової 

інформації від вимог споживача. З цього часу бухгалтерський облік перестав бути пасивним  

регістратором господарських операцій і стає частиною процесу управління [1]. 

Розвиток управлінської науки і обліку проходить в США взаємоузгоджено і хоча не 

всі аспекти обліку можуть бути охоплені нею, американський облік, все ж таки, стає 

складовою частиною науки про управління. 

Управлінський облік тісно взаємопов’язаний з оперативним обліком і аналізом. Його 

оперативність обумовлюється вимогами: мінімуму поточної інформації (два, три числа 

щоденно про стан справ); максимуму оперативності в проблемній інформації (відомості про  

негативні, кризові явища); відокремленості даних для зовнішніх користувачів; достатніх 

відомостей про конкурентів (щодекадно два, три числа); 

В управлінському обліку змінено відношення до абсолютної точності інформації і  

перевагу надають релевантним даним, хоча менш точним, проте більш значимих для 

оперативного і ефективного управління. За висловом Я.В.Соколова поява управлінського 

обліку оголошена “обліковою революцією”. Потреби управління спонукали до погляду на  

точність бухгалтерської інформації як величину відносну. Зарубіжними вченими 

визначаються наступні цілі управлінського обліку: 

 надання інформаційної допомоги керуючим; 

 контроль і прогнозування витрат; 

 вибір найбільш ефективних шляхів розвитку підприємства; 

 прийняття оперативних управлінських рішень; 

 посилення заходів із скорочення кошторисів; 

 зміни роботи компаній при кон’юнктурних коливаннях; 

 знаходження вірних рішень в умовах інфляції та обмеженості інформації; 

 розробка фінансових систем, сприяючих зростанню продуктивності праці; 

 надання допомоги адміністрації у використанні автоматизованих систем обробки 

даних. 
Стосовно змісту управлінського обліку існують різні погляди науковців. Насамперед, 

одні економісти обмежують його зміст тільки виробничим обліком, стверджуючи, що надана  

керівництву інформація про витрати для прийняття рішень є тією частиною бухгалтерського 

обліку, яка називається управлінським обліком або обліком для управління. Інші, 

розглядають управлінський облік в широкому плані і вказують, що на даний час він несе  

відповідальність за стан детальних фінансових планів майбутніх господарських операцій, а 
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також сприяє зміні ефективності цих операцій, впровадженню новацій, виявлення різних  

проблем і вибір шляхів їх рішення. Треті відмічають, що “управлінський облік забезпечує  

інформацією менеджерів, що знаходяться в даній організації і яким доручено керувати та 

контролювати її господарську діяльність. 

Серед вітчизняних вчених першим про зв’язок обліку з управлінням вказував 

М.Г.Чумаченко. Він відзначав: “На жаль, в багатьох ще наукових працях зв’язку обліку з  

управлінням не приділяється належна увага, і як наслідок, проблеми удосконалення обліку  

розглядають окремо від потреб управління і далеко не завжди пов’язують з вимогами 

управління“[2, с. 2]. На його думку, в управлінському обліку основний напрям робиться на  

розрахунок попередніх кошторисів, оперативне виявлення відхилень від кошторису, на 

систематичний аналіз витрат виробництва і варіантів управлінських рішень оцінки їх 

собівартості [2, с.4]. 

В управлінському обліку ключова роль надається відповідальності. За всі види 

виробничих ресурсів, на всіх без виключення етапах кругообороту засобів у процесі 

виробництва, обігу, відповідальність закріплюється за ким  не-будь персонально. А тому, 

інколи управлінський облік називається “обліком відповідальності”. 

Система обліку має обмежені можливості і тому не всі дані від неї можна отримати.  

Серед облікованих показників є багато відсутніх даних (фактор часу, рівень якості, критерій  

ефективності тощо), без яких неможливо ефективно управляти сучасним виробництвом. 

Підводячи підсумок наведених трактувань управлінського обліку можна помітити, що  

управлінський облік пов’язується тільки з виробничим обліком або обліком витрат. 

Безсумнівно, що облік витрат виробництва є центральним в системі управлінського обліку,  

проте він покликаний існувати не лише в рамках виробничого обліку, а має охоплювати всю  

діяльність підприємства. 

В передумові до видання Комітетом міжнародних стандартів нормативів обліку, 

управлінський облік трактується як процес ідентифікації, виміру, накопичування, аналізу,  

підготовки, інтерпретації і передачі інформації (фінансової і операційної), яка 

використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю організації і для  

впевненого використання звітності з ресурсів. 

Отож можна зробити висновок, що управлінський облік - це процес систематизації  

виробничо-фінансової інформації шляхом ідентифікації, збору, обробки, інтерпретації для  

цільового забезпечення внутрішніх користувачів підприємства з метою прийняття 

обґрунтованих рішень, прогнозування, планування, аналізу і контролю. 

Виділення управлінського обліку в самостійну галузь знань та облікової практики  

значно розширює можливості ефективного управління витратами підприємств готельного  

бізнесу. 
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УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РУХУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ: 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 

 

Швидкий розвиток інформаційно-комп’ютерних технологій, розвиток ринку 

електронної комерції, стрімка глобалізація економіки сприяли появі сучасних електронних  

платіжних засобів. Одним з найкращих інноваційних способів оплати є електронні гроші, які  

дозволяють здійснювати швидкі та прості платежі в електронній комерції. 

Відповідно до постанови Національного банку України № 481 «Положення про 

електронні гроші» термін «електронні гроші» визначає їх як грошову одиницю, що 

зберігається на електронному пристрої, яка приймається як засіб платежу особами, 

відмінними від емітента, і є валютним зобов’язанням емітента. Таким чином, електронні  

гроші – це символ, що залежить від обмінного курсу, який не існує ніде, крім Інтернету.  

Основними особливостями електронних грошей є: портативність, низькі витрати на 

виробництво, можливість відкрити власний електронний рахунок і контролювати транзакції  

за допомогою електронної пошти або SMS. Крім того, електронні гроші не можуть бути  

підроблені через захист криптографічних алгоритмів. 

У світовій практиці виділяють два основні види електронних грошей: електронні 

гроші, що функціонують на базі банківських карток; електронні гроші, що функціонують на  

базі комп'ютерних мереж. 

До першого виду електронних грошей належить грошова вартість, виражена в 

електронній формі, збережена на банківських пластикових картках, що мають вбудований  

мікропроцесор із записаним на ньому в результаті передоплати грошовим еквівалентом: 

смарт-картах (smart cards); картах зі збереженою вартістю (stored-value cards); електронних 

гаманцях (e-purses). 

До електронних грошей такого виду варто відносити лише багатоцільові картки, тобто 

картки, що використовуються для платежів на користь не тільки самих емітентів карток, але й  

інших юридичних і фізичних осіб. 

Найбільш розповсюдженими електронними грошима на базі пластикових карток варто 

визнати Mondex й Visa Cash. Емітентами й платниками по цих картах виступають банки, а основа 

збереженого й переміщуваного з їхньою допомогою грошового еквівалента − банківські депозити. 

До другої групи належать так звані мережні гроші (network money). Під час їх обігу 

грошова вартість зберігається в пам'яті комп'ютерів на жорстких дисках. Вони являють 

собою різне програмне забезпечення, що здійснює переказ коштів по електронних 

комунікаційних мережах, у тому числі через глобальну комп'ютерну мережу Інтернет. 

Багато вчених та практиків вважають за краще думати, що ці кошти слід відносити 

до дебіторської заборгованості, оскільки вони не вважаються грошима, а є лише боргом.  

Проте, більшість схиляється до думки, що електронні гроші слід розглядати як грошові 

кошти окремого типу валюти (оскільки мають іншу особливість конвертованості). У системі  

обліку електронні гроші відображаються на окремому субрахунку 335 «Електронні гроші,  

виражені в національній валюті», на якому відображаються операції з електронними 

грошима, що здійснюються комерційними агентами та користувачами відповідно до 

нормативно-правових актів Національного банку України та правил використання 

електронних грошей, погоджених з Національним банком України. 
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За результатами проведеного дослідження нами систематизовано основні переваги 

та недоліки руху електронних коштів в управлінні підприємством, що наведено у табл. 1. 
Таблиця 1 

Основні переваги та недоліки руху електронних грошей 

в управлінні підприємством 

 
Переваги Недоліки 

Швидкість здійснення операцій Персоналізація     даних для     проведення 
розрахунків 

Анонімність Можливість блокування коштів 

Портативність Необхідність підключення до мережі для 
проведення розрахунків 

Низька вартість емісії Можливість кібершахрайства 

Зручність Відсутність досконалої законодавчої бази 

Відсутність необхідності перерахунку Можливі проблеми з платіжними системами 

Зменшення витрат держави на 
обслуговування, заміну та знищення готівки 

Необхідність достатнього рівня підготовки 

Проведене дослідження засвідчує, що в національній системі обліку не передбачено  

окремого рахунку чи субрахунку для відображення іноземної валюти для обліку електронних  

грошей. Для здійснення електронних платежів та розрахунків з нерезидентами пропонуємо  

для суб’єктів господарювання у робочому плані рахунків застосовувати субрахунок 336 

«Електронні гроші, виражені в іноземній валюті». Це дасть змогу сприяти розвитку системи  

електронних платежів та міжнародних взаємовідносин. 

Таким чином, в сучасних умовах господарювання електронні гроші відіграють 

важливу роль у світовій сучасній електронній системі, у результаті чого виникає нагальна  

потреба у вдосконаленні національного законодавства з метою побудови належної системи 

обліку руху електронних грошей для отримання достовірної інформації для менеджменту  

підприємства. 
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ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Сучасний стан національної економіки в умовах військового стану характеризується  

зростанням нових викликів і загроз. Поряд з економічною кризою, яка виникла у зв’язку з 

повним або частковим призупиненням діяльності суб’єктів господарювання, виникають інші  

чинники, що впливають на їх діяльність: постійні зміни податкового законодавства, 

коливання цін, наявність на ринку попиту та пропозиції. Незважаючи на об’єктивні чи 

суб’єктивні чинники, які супроводжують систему економічних відносин в Україні, важливою  

складовою належного управління підприємством є формування достовірної облікової 

інформації за здійснюваними бізнес-процесами.. 
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Ефективність управління діяльністю підприємств вимагає належного функціонування  

інформаційно-аналітичної системи, що оперативно нагромаджує та систематизує достовірну  

інформацію про господарські операції та процеси на носіях первинної облікової інформації. 

У сучасній економічній літературі під носіями первинної облікової інформації 

визначаються як матеріальне вираження первинної інформації на паперовому чи 

електронному первинному документі, оформлення якого має бути здійснене відповідно до 

нормативного регламенту. 

Наявність обліково-аналітичної інформації, яка формується в межах облікової системи  

підприємства, забезпечує внутрішніх та зовнішніх користувачів обсягом даних для 

детального вивчення фактів господарської діяльності та комплексної оцінки його розвитку. 

Будь-яка система обліку потрібна для отримання певного об'єму інформації в тій чи  

іншій формі. Податковим службам потрібні відомості про нараховані податкові платежі, 

правильність використання бази щодо адміністрування податків, методів їх нарахування, 

врешті-решт, про їх сплату. Кредиторам потрібна інформація про здатність підприємства  

виконати взяті на себе фінансові зобов'язання. Керівництво підприємства зацікавлене в 

своєчасних, коротких і зрозумілих управлінських звітах про вартість вкладень, динаміку 

загальних фінансових показників діяльності підприємства, випуск продукції, поточні суми  

активів й прибутку. Менеджери, крім майже всього перерахованого, потребують оперативної  

інформації, здатної допомогти їм в ухваленні рішень, контролі за ефективністю процесами  

відтворення і регулюванні управлінської діяльності. До такої інформації, наприклад, можна  

віднести ціни продажу, рівень націнки, витрати на виробництво, якість випуску продукції,  

попит, рентабельність кожного виду товарів, що випускаються підприємством. 

Є різні підходи щодо стандартизації первинних документів. Проте, не всі 

стандартизовані документи мають можливість відобразити всю необхідну інформацію для  

ефективного управління в процесі діяльності підприємства. У зв’язку з цим особливо 

актуалізуються вимоги до бухгалтерського обліку і організації документування в напрямі  

підвищення дієвості, аналітичності, достовірності й оперативності отримуваної інформації  

про товарно-матеріальні цінності підприємства з метою прийняття ефективних 

управлінських рішень. 

Система бухгалтерського обліку організовується залежно від запитів користувачів 

облікової інформації. Саме запити користувачів облікової інформації впливають на побудову  

технічної складової бухгалтерського обліку, визначення аналітичних розрізів будь-якого 

облікового об’єкта тощо. Визначення інформаційних потреб є першим кроком, який 

необхідно зробити для того, щоб включити користувача в процес створення якісної облікової  

інформації. Зазвичай саме користувачі облікової інформації визначають її якість у вигляді 

відповідності законодавству, зрозумілості та доступності, відповідності отриманих даних 

запитам, своєчасності, можливості використання у прийнятті управлінських рішень тощо. 

Облікове забезпечення відображається в усіх формах фінансової та податкової звітності  

у згорнутому вигляді, у формах управлінської звітності – в розгорнутому, деталізованому, 

цільовому вигляді. При цьому джерелом формування управлінської звітності в частині 

грошового виразу є дані бухгалтерського обліку. Таке трактування ще раз підтверджує 

необхідність особливого підходу до акумулювання облікової інформації з метою прийняття  

управлінських рішень. Проте, не існує практичних підходів щодо розроблення чіткої схеми  

проведення управлінського аналізу з перспективними пропозиціями щодо вкладання вільних  

коштів або виведення з економічної кризи. Інвестори, партнери, владні структури, засоби  

масової інформації для отриманнях певних результатів діяльності того чи іншого 

підприємства користуються інформацією фінансової звітності. Для цього виявляється 

ступінь збалансованості між рухом фінансових ресурсів, оцінюються потоки власного та  

вкладеного капіталу в процесі економічного кругообігу, націленого на отримання прибутку,  

підвищення фінансової стійкості підприємства; оцінюється правильність використання 

грошових коштів для підтримки ефективної структури капіталу; контролюється 

оптимальність складання фінансових потоків організації, доцільність здійснення тих або 
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інших витрат. Оцінка фінансового стану підприємства за даними балансу дає змогу при  

порівнянні взаємозалежності показників прослідкувати тенденцію розвитку, віднайти цінні  

ключові моменти стосовно важливих факторів, що впливають на його діяльність. 

У процесі управлінської діяльності використовують науково-технічну, 

адміністративно-правову, метеорологічну, агробіологічну та інші види інформації. Наукову  

інформацію, у свою чергу, поділяють на економічну, соціально-політичну, ідеологічну та ін. 

Найбільшу питому вагу у загальній кількості інформації мають економічні дані. 

Результати дослідження засвідчують, що загальну сукупність всієї інформації на 

підприємстві класифікують за такими двома основними ознаками: 

1. Інформація, яка необхідна для ефективного управління підприємством. Вона 

потрібна внутрішнім користувачам для забезпечення поточного та оперативного управління.  

До такої інформації відносять дані про витрати на виробництво та реалізацію продукції  

(товарів), про відповідність обсягу реалізованої продукції (товарів) її витратам та прибутку,  

про величину доходів та витрат в результаті здійснення господарських операцій тощо. 

2. Інформація, яка відображає поточний фінансовий стан підприємства, величину та  

структуру його активів (майна) та джерел їх утворення, розмір залучених до обороту 

матеріальних та фінансових ресурсів, результати господарської діяльності за певний період. 

До облікової інформації відносяться дані: бухгалтерського обліку і звітності; 

податкового обліку та звітності; статистичного обліку та звітності; управлінського 

(аналітичного) обліку та звітності (графіки і табличні матеріали про виробництво і 

реалізацію продукції; плани і бюджети, звіти про їх виконання; виробничі норми і 

нормативи). 

Позаоблікові джерела включають: матеріали різноманітних перевірок (аудиторських та  

фінансових служб); пояснювальні та доповідні записки; ділове листування з партнерами,  

кредиторами; матеріали засобів масової інформації, аналітичні огляди; матеріали, отримані 

в результаті особистих контактів; фінансову інформацію, що міститься в прайс-листах, 

прейскурантах, довідниках; спеціалізовану літературу з питань колекціонування, каталоги,  

довідники. 

Одержання усіх видів інформаційних ресурсів  відбувається за допомогою системи 

бухгалтерського обліку, роль якого полягає в забезпеченні інформації для системи управ- 

ління про фактичні значення показників використання та стану ресурсів, протікання 

процесів, використання капіталу, стану розрахунків з дебіторами і кредиторами тощо. 

Таким чином, удосконалення системи інформаційного забезпечення підприємства, 

дасть змогу підвищити результативність роботи, покращити господарську діяльність шляхом  

оптимізації інформаційного забезпечення, налагодження обміну інформацією між 

підрозділами, впровадження інноваційних технологій, забезпечення інформацією процесу  

управління діяльністю та злагодженості роботи керівництв 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ДЕФІНІЦІЇ «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» 

 

Діяльність будь-якого підприємства практично неможлива без основних засобів, які 

є важливою і невід’ємною основною виробничо-господарської діяльності. 

З метою глибшого розуміння особливостей формування та використання основних 

засобів на підприємстві потрібно, насамперед, дослідити економічну сутність поняття 
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«основні засоби». Вивчення даної економічної категорії є дуже важливим, адже основні 

засоби – матеріальна основа продуктивних сил, яка безпосередньо впливає на 

функціонування підприємства і його економічний стан. 

Отже, можна зробити висновок про відмінності в існуючих нормативно-правових 

документах України, які регулюють облік основних засобів, у визначенні терміну «основні 

засоби», що призводять до складнощів в класифікації матеріальних активів. 

У податковому законодавстві серед критеріїв визнання основних засобів є критерій  

вартості, що становить 20 000 грн. А в бухгалтерському обліку вартісна межа відсутня.  

Підприємство встановлює самостійно, виходячи з економічної доцільності, тільки вартісну  

межу малоцінних основних засобів, яку вказує у своїй обліковій політиці. На нашу думку,  

такий підхід є обгрунтованішим. 

Порівняння визначення поняття «основних засобів» у національному і 

міжнародному стандартах, а також в Податковому кодексі України наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 – Визначення поняття «основні засоби» згідно нормативно-правових актів 

 

Джерело Визначення і сутність терміну «основні засоби» 

НП(С)БО 7 
«Основні 

засоби» п.4 

[1] 

матеріальні активи, які підприємство утримує з   метою   використання 

їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в 

оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально- 

культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) 
яких більше одного  року (або  операційного циклу, якщо він довший за рік) 

ПКУ пп. 
14.1.138 [2] 

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 20000 

гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що 

призначаються платником податку для використання у господарській діяльності  

платника податку, вартість яких перевищує 20000 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). 

МСБО 16 
«Основні 

засоби» п.6 

[3] 

це матеріальні об'єкти, що їх: 
а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів 

чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей; 

б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного 
періоду. 

Джерело: розроблено автором на основі джерел [1,2,3]. 

У Податковому кодексі акцентується увага на матеріальних активах, які 

призначаються виключно «для використання в господарській діяльності», тобто для цілей  

оподаткування визнаються тільки виробничі активи як «основні засоби». Отже, можна 

зробити висновок, що поняття «основні засоби», наведене у НП(С)БО 7 «Основні засоби»  

[1], більш ширше, ніж – у Податковому кодексі України [2]. 

Порівнюючи економічний зміст терміну «основні засоби», представлений в 

національних та міжнародних стандартах, можна дійти висновку про їх подібність, адже  

НП(С)БО розроблялися з урахуванням міжнародного досвіду. Отже, відповідно до вимог  

НП(С)БО 7 «Основні засоби»[1] та М(С)БО 16 «Основні засоби»[3] існує єдиний основний 

критерій для визнання активу основним засобом – термін корисного використання. 

У наукових джерелах є більше розмаїття підходів до визначення економічної 

сутності поняття «основних засобів». 

Деякі науковці, а саме: С.М. Гречко, Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна, В.І. 

Кисла, І.А. Бланк вважають, що основні засоби – це матеріальні активи, які 
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використовуються тільки у виробничому процесі і це відповідає податковому підходу. Проте  

Є.С. Пиріжок, В.С. Сухарський, Л.К. Сук, П.Л. Сук, О.Г. Агрес, Ю.В. Неміш зазначать, що  

основні засоби використовуються на підприємстві не тільки у виробничому процесі, а й у 

процесі поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для здійснення  

адміністративних та соціально-культурних функцій. Таке трактування є ближчим до 

бухгалтерського обліку, й з ним ми повністю погоджуємося. 

Такі автори, як Н.Д. Бабяк, Є.С. Пиріжок, О.Г. Агрес, Ю.В. Неміш, В.С. Сухарський  

зазначають, що «основні засоби» є засобами праці, які використовуються у виробництві 

більше одного року. З цим хочемо посперечатися, адже «основні засоби» використовуються  

не тільки у виробництві. 

Всі вище згадані науковці вказують на те, що основні засоби повинні 

використовуватися впродовж тривалого часу (а саме: не менше одного року чи одного 

операційного циклу). Ми також згідні з даним критерієм для визнання активу основним  

засобом. 

На основі проведеного нами аналізу нами було виокремлено такі основні ознаки  

основних засобів, які зображені на рисунку 1.1. 

Рис.1. Основні ознаки основних засобів. 

Узагальнюючи вищевикладений матеріал, можемо зробити висновок, що більшість 

науковців погоджуються тільки з тим, що «основні засоби» – це матеріальні активи. І жоден 

до критеріїв визнання об’єкту основних засобів не відносить вартісний показник, що є 

цілком обґрунтованим. 

Таким чином, на нашу думку, «основні засоби» – це матеріальні активи 

підприємства, які з часом поступово втрачають свою цінність (вартість) через фізичний 

та(або) моральний знос, придатні для використання в будь-якій діяльності підприємства не 

менше одного року чи операційного циклу, якщо він довший за рік. 

 

Список використаних джерел 

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»:  

затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (дата звернення: 20.03. 2022). 

2. Податковий    кодекс     України     №     2755-VI     від     02.12.2010     р.     URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2755-17 (дата звернення: 20.03. 2022). 

3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби». URL: 

https//mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1% D0%91%D0%9E%2016_ukr_2021.pdf (дата  

звернення: 20.03. 2022). 

Основні засоби 

матеріальність довгостроковість 

використання як у виробничих, 

так і в невиробничих цілях 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2755-17
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГОТОВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних умовах ведення підприємницької діяльності важливим інструментом для 

оперативної передачі даних заінтересованим користувачам стають інформаційні технології.  

Інформаційно-комунікативна система підприємства розглядається як частина інформаційних  

ресурсів підприємства. Основним завданням яких є фіксація певних фактів господарського 

життя за допомогою програмного та інформаційного забезпечення, що уможливлює 

формування, обробку, обмін та передачу даних. 

Частиною інформаційних ресурсів підприємства виступає бухгалтерський облік, як  

інформаційна система, що виявляє, вимірює, реєструє, накопичує, узагальнює, зберігає та  

передає інформацію про діяльність підприємства. Основними комунікаційними каналами 

при цьому виступають первинні документи, облікові регістри та звітність. Що ж стосується  

системи організації обліку на підприємстві, вибору форми обліку, організації документообігу 

та використання техніки, то це є важливими організаційними елементами інформаційної  

облікової системи. 

Використання сучасних технологій і максимальна автоматизація інформативно- 

комунікативної системи підприємства дає можливість здійснювати контроль та управління  

значними масивами інформації, максимально оперативно передавати дані, а також 

мінімізувати допущення помилок. Автоматизація зазначених процесів, особливо на великих  

підприємствах, в частині активів на сьогоднішній день набуває особливої актуальності. 

Зокрема, впровадження інформаційних технологій в управлінні готовою продукцією  

підприємства є ключовим завданням для керівництва підприємств, оскільки це зумовлено  

тим, що готова продукція є основою операційного процесу та складає значну питому вагу в  

структурі активів, характеризується різними напрямками формування та використання на  

підприємстві. Наявність готової продукції на підприємстві, її реалізація та розрахунки з 

покупцями вимагає організації належного обліку таким чином, щоб налагоджена 

інформаційно-комунікативна система підприємства була здатна оперативно інформувати про  

наявність, стан та залишки готової продукції на складах, а також забезпечила її безперебійне  

виробництво. 

Важливими завданнями бухгалтерського обліку готової продукції у сучасних умовах,  

та як складової інформаційно-комунікативної системи підприємства можна визначити: 

- планово-економічний відділ: собівартість готової продукції, сума постійних та  

змінних витрат, прогнози обсягу продажу, плани реалізації, формування ціни на продукцію з  

урахуванням оцінки конкурентоспроможності підприємства, стану ринку; 

- відділ маркетингу: використання інтернет-маркетингу, що надає можливість 

прямої комунікації з партнерами, оперативного вирішення питань, що впливає на 

трансакційні витрати підприємства, направлені на взаємодію між підприємством і 

постачальниками; 

- відділ економічного аналізу та контролю: побудова єдиної інформаційної 

системи бухгалтерського обліку, аналізу та контролю, їх інтеграція, забезпечення зворотніх 

зв’язків, направлених на оптимізацію потоків інформаційних ресурсів, уникнення 

дублювання інформації та зменшення загальної вартості залучених технологій. 
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Отже, побудова інформаційно-комунікативної системи підприємства в сучасних 

умовах є визначальним завданням для управління, що залежить від ряду факторів, зокрема  

таких, як особливість бухгалтерського обліку даної галузі, та безпосередньо специфіка 

діяльності самого підприємства. А формування інформаційно-комунікативної системи 

підприємства в частині обліку готової продукції є визначальною для забезпечення 

виробничого процесу підприємства. 

 

Список використаних джерел: 

1. ГурочкінаВ.Облікова політика в контексті інтеграційних процесів / В.Гурочкіна // 

Інтернет конференція. Науковий клуб «SOPHUS», 17–18 квітня2014 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу :http://sophus.at.ua/publ/2014_04_17_18_kampodilsk/sekcija_1_2014_04_17 

2. Грицак, О. С. "Облікове забезпечення управління стартап-діяльністю: організаційні 

засади." Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: 

матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. Видавництво Львівської 

політехніки, 2019. 

3. Єфіменко Т.І. Облікове забезпечення інформаційного моделювання підприємства / 

Т.І. Єфіменко // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. 
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Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2014_3_18. 

4. Кравець М.О.Сучасні проблеми та напрямки вдосконалення ведення обліку 

виробничих запасів на підприємстві/М.О. Кравець,І.В. Олініченко[Електроннийресурс].– 

Режимдоступу:http://confcontact.com/2013_04_04_zhv/14_Kravec.htm. 

5. Крутова А.С. Принципи організації інформаційних систем / А.С. Крутова// 
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УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА:  

ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ 

 

Сучасний стан національної економіки та військова агресія призводять до порушення  

розрахункових операцій між суб’єктами господарювання. Незбалансованість таких операцій  

може призвести до спотворення інформації, наданої у фінансовій звітності, а отже, до 

можливості прийняття помилкових рішень у системі управління підприємством. 

Відповідно до НП(С)БО № 10 «Дебіторська заборгованість», дебіторська 

заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством  

майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. 

Проблема реальної оцінки дебіторської заборгованості пов’язана з тим, що дебіторська  

заборгованість з’являється під час продажу і визначається за первісною вартістю. Тобто,  

доходи підприємство визнає в одному періоді, а грошові кошти реально може отримати в  

іншому. 

http://sophus.at.ua/publ/2014_04_17_18_kampodilsk/sekcija_1_2014_04_17
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2014_3_18
http://confcontact.com/2013_04_04_zhv/14_Kravec.htm
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У разі відстрочення платежу за продукцію, товари, роботи, послуги з утворенням від  

цього різниці між справедливою вартістю дебіторської заборгованості та номінальною 

сумою грошових коштів та/ або їх еквівалентів, що підлягають отриманню за продукцію, 

товари, роботи, послуги, така різниця визнається дебіторською заборгованістю за 

нарахованими доходами (процентами) у періоді її нарахування. 

Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної 

заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку 

балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на  

дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів. 

У багатьох країнах частка дебіторської заборгованості становить близько 20%. 

Враховуючи дані Держстату, частка дебіторської заборгованості в активах суб’єктів 

господарювання України становить близько 60% і навіть більше. 

Зважаючи на це, можна констатувати, що така ситуація є негативним явищем для 

підприємств, оскільки: уповільнюється оборотність капіталу, що супроводжує відволікання  

коштів із обороту й відповідно стримування інноваційного розвитку суб’єкта 

господарювання та може призвести до погіршення його фінансового стану; тривале 

неповернення дебіторської заборгованості призводить до знецінення коштів і тим самим 

супроводжує інфляцію; не погашена у встановлений час дебіторська заборгованість має  

істотний вплив на фінансову стабільність суб’єкта господарювання; велика частка 

дебіторської заборгованості в структурі активів підприємства знижує  його ліквідність та 

підвищує ризик одержання фінансових збитків. 

Незважаючи на значний вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан 

підприємств, більшість суб’єктів господарювання є неспроможними ефективно управляти  

такою заборгованістю, що у свою чергу, спричиняє кризу неплатежів. Саме тому сьогодні  

великого значення і особливої актуальності набувають питання розробки шляхів 

ефективного управління дебіторською заборгованістю. 

Ефективне управління дебіторською заборгованістю створює передумови для 

успішного розвитку бізнесу та підвищення фінансових можливостей підприємства, оскільки  

впливає на ліквідність підприємства, а отже, на зміцнення його фінансового становища в  

цілому. Для прийняття управлінських рішень важлива повнота та об'єктивність інформації,  

що стосується дебіторської заборгованості. 

Вирішення багатьох проблемних питань дозволить значно покращити організацію та  

методику обліку дебіторської заборгованості. Як за кордоном, так і в національному обліку 

під дебіторською заборгованістю підприємства розуміють зобов'язання покупців або інших  

контрагентів перед підприємством, наприклад, по оплаті грошей за продані товари, 

продукцію, виконані роботи чи надані послуги. 

Первісна вартість дебіторської заборгованості за реалізовану продукцію (товари, 

роботи, послуги) наближена до її справедливої вартості. На момент здійснення операції і  

покупці, і продавці аналізують ціни, що склалися на ринку, на певний вид продукції чи  

послуг. 

Сучасна економічна ситуація в Україні потребує радикальних і реальних заходів, які 

дадуть змогу керувати розрахунками на принципах оптимізації інтересів компаній -партнерів. 

Необхідно використовувати такий алгоритм управління дебіторською заборгованістю, 

який би завчасно сигналізував про напрямок змін фінансового стану підприємства, 

попереджав будь-яку суму дебіторської заборгованості від інфляції, і міг би застосовуватися  

на підприємствах різних форм власності. 

Таким чином, управління дебіторською заборгованістю підприємства варто розглядати  

як процес, що включає систему стратегічних і оперативних заходів (управлінських рішень) із  

забезпечення керованого стану та уникнення формування некерованої дебіторської 

заборгованості. З метою недопущення кризи неплатежів від дебіторів невід’ємною 

складовою системи управління дебіторською заборгованістю на підприємстві має бути 

ефективне управління його кредитною політикою. Під управлінням кредитною політикою 
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підприємства слід розуміти процес прийняття стратегічних і оперативних управлінських 

рішень щодо забезпечення оптимального для певних умов стану дебіторської заборгованості,  

зокрема її розміру, строків оплати, обсягів інвестицій у неї, частки сумнівних боргів. 

 

Занько М. П. 

здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти 

Наук. керівник: к.е.н., проф. Медвідь Л.Г. 

Львівський торговельно-економічний 

університет 

 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З 

ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ 

 

З огляду на вагому роль такої топологічної ділянки бухгалтерського обліку, як 

розрахункові відносини з постачальниками і підрядниками, можна розглянути деякі напрями  

удосконалення ведення обліку цих розрахунків. 

Ланцюг облікових дій є чи не єдиним джерелом інформації про фактичний стан 

розрахунків між підприємствами. А тому саме у площині обліково-аналітичних процедур 

знаходяться шляхи вирішення проблем із достатньо значними сумами поточної 

заборгованості перед постачальниками і підрядниками [1]. 

Для удосконалення процесу контролю за утворенням та погашенням кредиторської 

заборгованості будь якого підприємства, необхідно щоб програмне забезпечення, яке 

використовує підприємство, дозволяло формувати реєстри постачальників з додатковою 

вичерпною інформацією щодо умов оплати та інших суттєвих позицій договорів поставки. 

Така складова програмного забезпечення дозволить вчасно контролювати погашення 

поточної кредиторської заборгованості і запобігати утворенню простроченої кредиторської  

заборгованості. 

Автоматизація облікового процесу топологічної ділянки розрахунків з 

постачальниками та підрядниками також дозволяє вносити у програмне забезпечення 

можливість створювати різноманітні графіки. Зокрема, графіки платежів постачальникам та  

підрядникам з відображенням даних щодо наявних зобов’язань перед постачальниками із 

зазначенням сум до оплати на певну дату. 

Заходами щодо вдосконалення процесу контролю за виникненням та погашенням 

кредиторської заборгованості можна охопити такі напрями, як зміцнення договірної 

дисципліни; опрацьовування плану дій для прискорення оборотності оборотних активів, 

зокрема грошових коштів; удосконалення претензійної роботи підприємства; введення 

системи впливу на відповідальних осіб за недотримання термінів оплати в погашенні 

кредиторської заборгованості тощо [2]. 

Основними кроками у напряму зміцнення договірної дисципліни підприємств з 

постачальниками можуть стати: налагодження договірних зв’язків з різноманітними 

ріелторами і виробниками запасів, необхідних для здійснення вивчення надійності нових  

постачальників його діяльності; ретельна робота з постачальниками перед укладенням 

договорів поставок; необхідність поліпшення роботи на етапі перемовин та підписання 

договорів відповідних фахівців з постачальниками. 

Крім цього, необхідно удосконалювати автоматизований контроль за наявністю  

запасів підприємства у розрізі їх номенклатури, що дозволить уникнути затоварення або  

дефіциту за окремими групами запасів. Рекомендується створювати заявки за допомогою  

електронного документообігу, використовувати сайти постачальників, де розміщені бланки 

замовлення товарно-матеріальних цінностей. 
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Таким чином, запропоновані рекомендації сприятимуть удосконаленню організації 

бухгалтерського обліку за топологічною ділянкою розрахунків з постачальниками і 

забезпечуватимуть підготовку і формування вірогідної інформації, відображеної у 

фінансовій та управлінські звітності підприємства. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ «ЗНОС» І «АМОРТИЗАЦІЯ» 

НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ ВИЗНАННЯ ОБ’ЄКТОМ ОБЛІКУ 

 

У системі бухгалтерського обліку основних засобів більше п’яти століть 

застосовуються поняття зносу та амортизації. Потреба в їх застосуванні у практиці 

господарювання виникла з огляду на те, що економістів, бухгалтерів і власників турбувало  

питання правильності визначення прибутку і відновлення засобів, які мали тривалий період  

використання у господарській діяльності. 

Для того, щоб врахувати особливості оцінки основних засобів та створення певної  

величини фінансових ресурсів для відновлення таких об’єктів господарської діяльності 

економічною наукою та практикою бухгалтерського обліку було запропоновано такі 

економічні категорії як «знос» та «амортизація» 

основного капіталу та його значною частиною – основного капіталу. Саме з 

розвитком і використанням категорії «основний капітал» і теорій його збереження 

(відновлення) було покликано до застосування похідних категорій «знос» та «амортизація». 

Як відзначає В.Д. Базилевич ,,Оборот основного капіталу завдяки багаторічному 

функціонуванню його матеріально-речових елементів відбувається у формі амортизації [1, с.  

269]. У цій же праці вчений наводить визначення амортизації, а саме ,,Амортизація (лат. 

Amortisatio - погашення) основного капіталу – процес поступового перенесення вартості 

основного капіталу на новостворену продукцію в міру його зношування. Амортизацію  

розраховують на: - капітальний ремонт основних засобів; та – на реновацію (повне 

оновлення) основних засобів” [1, с. 269]. У наведеному визначенні згадано також про 

зношування, під яким розуміють втрату споживчої вартості основних засобів у процесі їх  

експлуатації із-за природніх фізичних факторів та факторів морального старіння. 

Отже можливість подальшої експлуатації засобів праці із-за фізичного та морального 

зношування поступово втрачається. 
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В економічній теорії різними науковцями наводяться визначення категорій зносу, 

амортизації, амортизаційних відрахувань, амортизаційного фонду, норми амортизації тощо.  

Усі вони розглядаються у контексті збереження (відновлення) основного капіталу  протягом 

кругообороту промислового капіталу. 

У бухгалтерській практиці ці процеси стосуються основних засобів та складових їх  

структури (земля, нерухоме майно, інвестиційна нерухомість тощо. 

Отже для бухгалтерської практики характерними також є «знос», «амортизація», 

«амортизаційні відрахування», «амортизаційний фонд з врахуванням сучасних облікових 

трансформацій», «норми амортизації (різні методи нарахування)». У нашому дослідженні  

зупинимося на перших трьох економічних категоріях. 

Відповідно П(С)БО 7 «Основні засоби» [3] та МСБО 16 «Основні засоби» [2], 

наводиться визначення амортизації - як систематичного розподілу первинної чи переоціненої 

вартості необоротних активів за мінусом їх ліквідаційної вартості протягом строку 

корисного їх використання (амортизації). В сучасній обліковій системі категорії знос та 

амортизація об’єднанні і обліковуються на рахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних 

активів». Існує також розуміння того, що амортизація є вартісним вираження зносу 

основних засобів, яке включається в собівартість продукції, виконаних робіт і послуг. 

У наведених трактуваннях сутності досліджуваних категорій спостерігається певна  

непослідовність та безпідставне спрощення в обліку економічних категорій «зносу» та 

«амортизації». Таке спрощення обґрунтовувалось неймовірно важкими процедурами 

розробки і застосування в обліку окремих норм зносу та норм амортизації, воно випливало  

ще й з ручних форм обліку. Проте використання сучасної комп’ютерної техніки усуває 

причини об’єднаного використання норм амортизації та облікового відображення. 

У питаннях зносу (амортизації) основних засобів у тому числі інвестиційної 

нерухомості, ми виходимо з того, що «знос» є економічною категорією, яка відображає 

втрату вартості під впливом фізичного та морального зносу конкретного об’єкта 

необоротного активу, а «амортизація» - це дійсно систематичний розподіл вартості, що 

амортизується протягом терміну корисного використання активу. Такий розподіл 

проводиться з метою віднесення до собівартості продукції (робіт, послуг) і у формі частини  

грошової виручки повернутись до підприємства для формування амортизаційного фонду 

відновлення зношеної, чи втраченої вартості основного засобу. Таке розуміння прийняте у  

світовій практиці та знаходить втілення у визначенні амортизації як похідного слова від  

французького amortissement, де прийменник а – означає проти, а mor – смерть, тобто проти 

смерті у відносному значенні цього терміну (запобігання старінню, втраті об’єкта тощо).  

Іншими словами це процедура створення грошового фонду для майбутнього відновлення  

основних засобів які зношенні і підлягають заміні. Виходячи з такого розуміння цієї 

економічної категорії необґрунтованим є сприйняття амортизації як виміру суми зносу. 

Оскільки це різні економічні поняття: знос – втрата вартості основного засобу; амортизація - 

включення частини втраченої вартості до витрат, собівартості, і, на кінець, до виручки від 

реалізації продукції (робіт послуг). 

Отже знос і амортизація – взаємообумовлені але не тотожні категорії обліку. Якщо 

знос показує, наскільки змінилась вартість основних засобів у результаті їх участі у 

виробничому процесі, то амортизація, – яка вартість включена у витрати за певний звітний  

період і з акумульована у формі фонду капітальних вкладень. Для правильності ведення  

обліку методи розрахунків мають застосовуватися окремо. 
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

З метою ефективної і раціональної організації бухгалтерського обліку необхідно 

розпочинати з розробки облікової політики, так як вона передбачає можливість вибору 

комплексу методичних прийомів, способів та процедур організації та ведення 

бухгалтерського обліку підприємством з числа загальноприйнятих в державі. Облікова 

політика певного підприємства залежить від політики держави в сфері бухгалтерського 

обліку. 

Отже, облікову політику вважають фундаментом, на якій базується весь 

бухгалтерський облік підприємства. Тобто вона контролює всі види діяльності підприємства,  

а також є основним чинником для прийняття рішень менеджменту. Так як перехід до 

ринкової економіки зумовив зміну підходів до організації і ведення бухгалтерського обліку  

суб’єкта господарювання. Отож, формування облікової політики обов’язково має будуватися  

на основі положень чинного законодавства. Звичайно, що самостійність для підприємства є 

обмеженою державною регламентацією обліку, але серед існуючого переліку методик та 

облікових процедур є допустимі альтернативні варіанти. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що 

використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання  

фінансової звітності [1]. 

Якщо розглядати яке право має суб’єкт господарювання, то п. 5 ст. 8 Закону «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», то підприємство може 

встановлювати облікову політику на свій розуд, а також має право самостійно: 

- обирати форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, а також 

порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з дотриманням єдиних засад; 

- розробляти систему і форму внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, а  

також звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на 

підписання бухгалтерських документів; 

- затверджувати правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, 

додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку; 

http://sophus.at.ua/publ/2014_04_17_18_kampodilsk/sekcija_1_2014_04_17
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Головне призначення облікової політики — встановити найвигідніші для конкретного 

підприємства методи обліку та на їх підставі скласти фінансову звітність, що відповідає  

встановленим якісним характеристикам. Отже, формуючи облікову політику, підприємство  

має обирати принципи, методи і процедури обліку так, щоб достовірно відобразити  

фінансовий стан і результати своєї діяльності та забезпечити зі ставність фінансових звітів  

[2]. 

Також хочу відзначити, що принципи, методи та процедури взаємопов’язані та мають  

свою ієрархічну послідовність. Тому варто навести взаємозв’язок між категоріями облікової 

політики (табл. 1) 

Таблиця 1 

Взаємозв’язки між категоріями облікової політики [3] 

Принципи облікової 

політики 

Автономності, безперервної діяльності, періодичності, єдиного 

грошового вимірника, історичної собівартості, нарахування та 

відповідності доходів і витрат, повноти висвітлення, обачності, 

превалювання сутності над формою, постійності. 

Методи 

бухгалтерському 
обліку 

Хронологічне і 

систематичне 
спостереження 

Вимірювання 

господарських 
засобів, процесів 

Поточне 

групування 

Підсумкове 

узагальнен 
ня 

Прийоми 

бухгалтерського 
обліку 

Документування Оцінка Рахунки Баланс 

Інвентаризація Калькулювання Подвійний 
запис 

Фінансова 
звітність 

Процедури 

бухгалтерського 

обліку 

Збір, пошук, 

реєстрація, 

перевірка 

інформації 

Вимірювання, 

оцінка, 

розрахунок 

Класифікація, 

обробка, 

часткове 

узагальнення 

Повне 

узагальнен 

ня, 

зберігання 

інформації 

Переважно, облікова політика формується під конкретне підприємство, враховуючи  

організаційні, технічні та методичні аспекти його діяльності. Отже, облікова політика має 

відповідно організаційні, технічні та методичні складові, але встановленої структури наказу  

про облікову політику не існує. Формування наказу покладається на саме підприємство, так  

як мають врахувати усі особливості діяльності господарювання. Тому, при формуванні 

облікової політики треба обов’язково враховувати управлінський аспект. 

Якщо правильно розробити облікову політику, то вона має враховувати такі умови і  

можливості ведені господарської діяльності, які мають забезпечувати : 

 готовність бухгалтерського обліку до втрат (витрат) та пасивів, ніж можливих 

доходів і активів - не допускаючи створення прихованих резервів; 

 повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської 

діяльності; 

 раціональне ведення бухгалтерського обліку виходячи, з умов господарської 

діяльності та величини підприємства. 

 відображення в бухгалтерському обліку фактів та умов господарської діяльності, 

виходячи не тільки з їх правової форми, але й з їх економічного змісту. 

Отже, облікова політика є сукупністю певних елементів організації бухгалтерського  

обліку, які визначаються даним підприємством на підставі загальноприйнятих законів 

(правил) зважаючи на особливості його діяльності. 

Так як, облікова політика розробляється на багато рокі. Але є такі випадки, що облікова 

політика може змінюватися лише за таких умов: 

 зміни статутних вимог 

 зміни вимог органу, що затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку 

 забезпечення внесеними змінами правдивих відображень подій або операцій у 

фінансовій звітності підприємства. 

Але не вважаються зміною облікової політики для : 
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Подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій. 

Події або операції, які швидше не відбувалися. 

У разі зміни облікової політики, то підприємство обов’язок має відобразити   у 
примітках до фінансової звітності причини і сутність зміни, суму коригування 

нерозподіленого прибутку на початок звітного року або обґрунтувати неможливість її 

достовірного визначення. 

Звичайно процес вибору облікової політики включає дані бухгалтерського обліку, 

статистичного дослідження, різну маркетингову інформацію. Так як в цьому відображається 

нерозривний зв’язок бухгалтерського обліку з прийняттям управлінських рішень. 

Інформацію, яку досліджують, має підлягати перетворенню шляхом її аналітичної обробки. 

При використані облікової політики власники та адміністрація забезпечує максимальну 

ефективність господарської діяльності підприємства. Так як формування та реалізація 

облікової політики є інструментом, який дозволяє власникам побудувати бухгалтерський  

облік таким чином, щоб максимально задовольнити їх потреби в інформації для управління  

своєю власністю. Тому до формування облікової політики підприємства необхідно підходити  

відповідально. 
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ, ЇЇ СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ 

 

Раціональним шляхом розвитку сільського господарства, як найперспективнішої галузі  

України в цілому, є залучення капіталів зі сторони. Гальмує дану можливість інвестиційна  

непривабливість галузі. Основною причиною даного факту, на власну думку, є саме 

відсутність чіткого подання інформації для її користувача, яка б гарантувала повний обсяг та  

достовірні результати діяльності підприємства. 

Прозорість та розкриття інформації — сутність ефективного корпоративного 

управління будь-якої організації. Численні користувачі фінансової звітності підприємств — 

інвестори, кредитори, представники державних органів, управлінський персонал — прагнуть 

отримати максимум достовірної інформації про підприємство керуючись його звітністю. 

Україна лише з 01.01.2000 р. розпочала впроваджувати національні стандарти бухгалтерсько - 

го обліку, що надало керівникам можливості ефективного контролю над підприємствами та  

забезпечило більшу "прозорість" самих підприємств для зовнішніх інвесторів та акціонерів 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14


8 

37 

 

 

[8, с. 28]. Але система вітчизняної фінансової звітності, яка реформована з метою її 

гармонізації    до    міжнародних    вимог,    надто    уніфікована     і     не забезпечує 

необхідної інформації    про    виробничу і фінансову     діяльність підприємств     [9,     с. 

108]. Високий рівень поінформованості про фінансово-майновий стан в ринкових умовах є 

суттєвим, якщо не головним засобом конкурентної боротьби [14, с. 125]. 

Особливості формування фінансової звітності, факт забезпечення нею рівня 

інформування користувача, ряд недоліків та переваг історичного створення та сучасного  

стану фінансової звітності сільськогосподарських підприємств вивчають ряд таких вчених: І.  

Алфімова, Г.М. Азаренкова, Л.М. Біла, Л.В. Бура, Ф.Ф. Бутинець, І.В. Буфатіна, Т.В. 

Гладких, Н.Л. Жук, В.М. Жук, І.В. Колос, Л.І. Лавріненко, В.С. Лень, Ю.Я. Лузан, С. 

Ляшенко, В.М. Пархоменко, Н.М. Самородова, Н. Солошенко, А.М. Стельмащук, П.С. 

Смоленюк, Л. Сук, П. Сук, Н.М. Ткаченко, І. Чернігова, П.Я. Хомин, Р.Л. Хом’як, Л. Янчева  

та ін. 
 

 

Рис. 1. Основні зовнішні користувачі фінансової звітності та їх інформаційні інтереси 
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В умовах ринкової економіки найважливіше значення надається інформаційній функції  

фінансової звітності. Мета фінансової звітності чітко визначається Законом України “Про  

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996 XIV [1;2] тому її  

трактування аналогічно подається у П(С)БО та авторських роботах зазначених науковців — 

це надання широкому колу зацікавлених осіб повної, правдивої та неупередженої інформації  

для прийняття економічних рішень [13, с. 39]. Крім цього, співпадають елементи фінансової  

звітності такі, як: активи, зобов'язання, капітал підприємства, в тому числі з деталізацією за 

певними видами; доходи, витрати, фінансові результати підприємства (прибуток чи збиток);  

рух грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності 

підприємства. [8, с. 28]. Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути 

дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони 

мають достатні знання та зацікавлені у її сприйнятті. 

Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на 

прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні  

події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому. Передумовою звітності є  

наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про 

облікову політику та її зміни [10, с. 451]. 

Отже, користувачі фінансових звітів для прийняття економічних рішень хочуть 

оцінювати здатність підприємства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, бути 

впевненими в їх генеруванні: спроможність виплачувати заробітну плату або 

розраховуватися з постачальниками, своєчасно сплачувати проценти, позики або дивіденди.  

Інформація, сфокусована на фінансовому стані, результатах діяльності та змінах у 

фінансовому стані, дає таку змогу. Фінансові звіти мають за мету забезпечити загальні 

інформаційні потреби широкого кола користувачів. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА: 

 

Організація процесу обліку та контролю за формуванням та зміною запасів 

торговельного підприємства відіграє велике значення, особливо у випадках коли 

зосереджуються великі потоки матеріальних цінностей. При цьому в сучасні умовах 

господарювання вимагають розробки і впровадження нововведень по організації обліку 
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запасів на складах підприємств і організацій. На підставі об’єктивної звітно-облікової 

інформації виникає можливість оцінити фінансовий стан підприємства і перспективи його  

подальшого розвитку. Основним інструментом для цього служить облікова система 

підприємства, за допомогою якої можна об’єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини  

даного суб’єкта. 

Матеріальні ресурси, змінюючи свою матеріально-речову форму, поступово 

формують товарообіг і перетворюються в дохід. Оскільки матеріальні ресурси постійно 

заміщуються іншими партіями товарів, тобто регулярно поновлюються і є постійною  

величиною, розмір якої змінюється в залежності від конкретних господарських умов. Тому  

виникає необхідність для здійснення їх безперервного обліку, контролю та аналізу. Варто 

відзначити, що існує кілька методів обліку виробничих запасів на складах, які обираються  

менеджментом підприємства самостійно та враховують особливості діяльності підприємства: 

- сортовий метод обліку виробничих запасів. На кожен вид запасів на підставі 

первинних документів відкривається картка аналітичного обліку, де вони враховуються в  

натуральному і грошовому вираженні. Оборотні відомості аналітичного обліку складаються  

після закінчення звітного періоду. За даними карток складського обліку порівнюються 

залишки і обороти по них; 

- партійний метод обліку виробничих запасів. Первинні документи групуються за  

номенклатурними номерами, і в кінці звітного періоду кінцеві дані по кожному з номерів  

заносяться в оборотних відомостей. Оборотні відомості складаються в натуральному і 

грошовому вираженні по кожному складу і для кожного рахунку; 

- сальдовий (оперативно-бухгалтерський) метод обліку виробничих запасів. 

Базується на використанні регістрів аналітичного обліку карток складського обліку. Щодня  

(щотижня, раз в 10 днів) працівником бухгалтерії перевіряється правильність записів 

надходження і витрачання матеріалів на складі і підтверджується залишок по картці 

складського обліку особистим підписом бухгалтера, а кожного першого числа місяця 

залишок по кожному номенклатурному номеру переноситься у відомість обліку залишків  

виробничих запасів на складі (без виділення оборотів витрат і надходження запасів) [1]. 

Важливою передумовою обліку виробничих запасів є їх оцінка, яка впливає на 

визначення собівартості продукції. Особливого значення це питання набуває за сучасних  

умов господарювання, коли ринкові ціни на виробничі запаси постійно змінюються і 

переважно зростають. Методика оцінки запасів є дієвим інструментом організації ефективної  

фінансово-господарської діяльності підприємства і викликає значний інтерес бухгалтерів у  

зв’язку з необхідністю визначення реальної вартості запасів. Вибір методу оцінки запасів  

варто робити залежно від вимог користувачів бухгалтерської інформації. П(С)БО 9 «Запаси»  

встановлено, що оцінка запасів здійснюється в трьох випадках: при надходженні, списанні й  

на дату складання балансу [3]. Відповідно до мети, яку ставить перед собою підприємство,  

здійснюється вибір оцінки виробничих запасів. 

Так, аналітичний облік матеріальних запасів ведеться на складах за допомогою 

карток складського обліку, які розміщуються в картотеці за технічними групами виробничих  

запасів відповідно до номенклатури-цінника [2]. Аналітичні рахунки групуються за групами  

матеріалів, місцями зберігання, матеріально відповідальними особами, за синтетичними 

рахунками бухгалтерського обліку і субрахунками [1]. Дані за аналітичними рахунками 

узагальнюються в оборотно-сальдових відомостях. 

Підсумувавши вище викладений матеріал, варто відзначити, що постійне 

вдосконалення та уніфікація використовуваних документів і облікових регістрів, а також  

підвищення рівня автоматизації обліково-обчислювальних робіт позитивно впливають на 

організацію системи обліку запасами підприємства. Кожен із елементів системи обліку 

запасів, який враховує особливості господарської діяльності підприємства, сприяє 

оперативному формуванню виручки і як наслідок визначення фінансового результату на 

кожному етапі торговельної діяльності. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Розвиток національної економіки передбачає необхідність   системного 

вдосконалення системи обліку, де важливою складовою є облікова політика, яка 

покликана забезпечувати формування оперативного та достовірного облікового 

інформаційного забезпечення для прийняття управлінських рішень. 

За результатами проведеного дослідження можна стверджувати, що питанню 

облікової політики приділяється недостатньо уваги як зі сторони відповідальних 

працівників так і від керівників та власників суб’єкта господарювання. У більшості 

випадків на підприємстві спостерігається формальних підхід до формування положення 

про облікову політику, яке не охоплює всі складові елементи системи обліку. На таку 

ситуацію впливають як відсутність достатнього практичного досвіду управління в 

ринкових умовах, так і недостатність законодавчого регулювання даного питання. 

Незважаючи на значну кількість авторів, що вивчали питання облікової політики, 

єдиної думки щодо вивчення його економічної сутті, визначення поняття та значення 

облікової політики для підприємства так і немає. Відтак, тлумачення певними  вченими 

облікової політики як сукупності облікових рішень, спрямованих на визначення 

підсумків і результатів діяльності підприємства та складання бухгалтерської звітності 

підприємства, також вважаємо неповним. Оскільки, обрані суб’єктом підприємництва 

процедури, способи і методи в межах облікової політики використовуються не лише на  

стадії підсумкового обліку та складання звітності, а, насамперед, протягом усього 

періоду, тобто на стадії поточного бухгалтерського відображення. 

На наш погляд, облікова політика – принципи і методи ведення обліку на 

підприємстві, з врахуванням умов господарювання, первинного спостереження, 

вартісного вимірювання, поточного групування й узагальнення фактів господарського 

життя підприємства, з метою забезпечення достовірною інформацією управлінський 

персонал. 

Вдало сформована облікова політика з врахуванням особливостей діяльності та 

чинного законодавства позитивно впливає на діяльність підприємства, забезпечує 

ефективну роботу бухгалтерії та багато в чому залежить ефективність управління 

діяльністю підприємства, стратегія його розвитку на певний проміжок часу. 

http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO9.aspx
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Результати дослідження засвідчують, що на вибір і обґрунтування облікової 

політики підприємства впливають такі основні чинники, як: організаційна структура з 

виділеними центрами відповідальності, одиниця бухгалтерського обліку; формування 

первісної вартості товару (калькулювання собівартості готової продукції та послуг); 

вибір методів оцінки вибуття запасів; робочий план рахунків; обсяги діяльності, 

чисельність працівників; система оподаткування; самостійність рішень щодо питань 

ціноутворення;   система   матеріального   стимулювання   і   ефективності   роботи 

персоналу. 

З практики діяльності підприємств до недоліків облікової політики можна віднести  

наступне: питання щодо організації обліку окремих центрів відповідальності (центрів 

витрат) наведені у не повному обсязі або зовсім не висвітлено; відсутність облікової 

політики щодо методики управлінського обліку; відсутність робочого плану рахунків 

управлінського обліку й графіку документообігу. 

На наше переконання, усунення вище перерахованих недоліків   з   питань 

організації облікової політики сприятиме обґрунтованості статей обліку й прийняттю  

правильних рішень користувачами бухгалтерської звітності. 

Таким чином, в умовах сьогодення облікова   політика   на   підприємстві 

регламентує теоретичну спрямованість і зміст лише процедурних рутинних питань з 

організації обліку, які в процесі господарювання не застосовуються в повному обсязі. 

Тому,   подальший   розвиток   ринкових   умов   господарювання    й    глобалізація 

економіки обумовлюють необхідність формувати та удосконалювати облікову політику, 

з метою запровадження системного підходу для успішного управління бізнес-процесами 

підприємства. 
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МЕТОДИКА ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ПЕРЕРОБКИ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ 

 

Специфіка операцій з давальницькою сировиною впливає не лише на організацію  

господарської діяльності замовника, а й на побудову методики бухгалтерського обліку. 

Основна специфіка операцій з переробки давальницької сировини полягає у тому, що 

замовник не втрачає права власності на сировину або матеріали, які передані на переробку 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvnudpsu/2009_3/2009_3_Storoz
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та готову продукцію, отриману в результаті переробки, а виконавиць лише надає послуги 

переробки. Операції з запасами, які передає суб’єкт господарювання іншому підприємству 

для переробки, обробки чи доопрацювання, за своєю суттю належать до підрядних робіт 

та регламентуються главою 61 ЦКУ “Підряд”. За цим договором одна сторона (підрядник) 

зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу (у даному випадку виготовити 

продукцію) за завданням другої сторони (замовника), а замовник-прийняти та оплатити 

виконану роботу. У договорі виписуються норми витрат матеріалу, терміни повернення його 

залишку чи відходів, а також відповідальність виконавця за неналежне виконання своїх 

обов’язків. 

Питаннями методики обліку операцій з давальницькою сировиною займались 

вітчизняні вчені, серед яких: В. І. Гринь [1], О. В. Будай, П. О. Куцик [2], В. О. Шевчук [3], 

М. Ю. Чік та ін. 

Для узагальнення інформації про наявність і рух давальницької сировини, що не 

належать підприємству, згідно з Інструкцією № 291, але тимчасово перебуває 

розпорядженні з метою виконання завдань з її переробки, використовується позабалансовий 

субрахунок 022 “Матеріали, прийняті для переробки”. Субрахунок 0221 “Давальницька 

сировина на складі” доцільно деталізувати таким чином: 02211 – за кожним замовником;  

02212 – за місцями зберігання; 02213 – для оприбуткування сировини за видами переробки. 

Обліковується сировина за цінами, що передбачені в договорах, приймально-передавальних 

актах тощо. 

На рахунок 26 “Готова продукція” потраплять усі витрати, які формують собівартість  

готової продукції. На цьому рахунку відображаються: вартість давальницької сировини, 

витрати на оплату послуг виконавця (переробника), витрати на доставку тощо. На 

необхідність саме таких проведень вказує, зокрема, Інструкція № 291, де зазначено: “затрати  

на переробку матеріалів, які оплачуються стороннім організаціям, відображаються 

безпосередньо за дебетом рахунків, на яких ведеться облік виробів, що отримані з 

переробки”. 

Виконані роботи із переробки давальницької сировини, у більшості випадків – як 

свідчать дослідження, оплачуються грошовими коштами. Загальна схема обліку операцій з 

переробки давальницької сировини нерезидентом при розрахунках за послуги резидентом  

грошовими коштами представлено на рис.1. 

Аналітичний облік переданої сировини виконавець веде у розрізі замовників, видів 

сировини та за місцями зберігання чи переробки. Витрати на переробку давальницької 

сировини обліковують на рахунку 23 “Виробництвоˮ (крім вартості давальницької 

сировини). До таких витрат відноситься вартість використаних власних матеріалів, заробітна  

плата, амортизаційні відрахування та загальновиробничі витрати. 

Передача готової продукції замовнику відображається в обліку в момент підписання  

акту виконаних робіт, а саме по дебету субрахунку 361 “Розрахунки з вітчизняними 

покупцямиˮ і за кредитом субрахунку 703 “Дохід від реалізації робіт і послугˮ з 

відповідним списанням суми понесених витрат з кредиту субрахунку 231 “Роботи з 

переробки давальницької сировиниˮ у дебет субрахунку 903 “Собівартість реалізованих 

робіт і послугˮ . 

У разі розрахунку замовника сировиною чи готовою продукцією відбувається обмін  

запасів на роботи, і операція набуває форми бартерної угоди з усіма особливостями, що  

впливають на організацію і ведення бухгалтерського обліку. 

Зміст операцій: 1) на суму перераховану митним органам для розмитнення 

давальницької сировини; 2) на суму мита, включеного до витрат; 3) на суму мита 

оформленого простим векселем, виданого митним органам при ввезенні сировини4) на суму  

оприбуткованої давальницької сировини за обліковими цінами; 7) на вартість списаної 

переробленої давальницької сировини; 5) на суму нарахованої заробітної плати за виконані  

роботи з переробки давальницької сировини; 6) на суму списаної виробничої собівартості  

послуг; 15) на суму наданих послуг стороннім організаціям; 9) на суму отриманої іноземної 



8 

43 

 

 

2 

валюти в оплату вартості послуг; 8) на вартість послуг, наданих нерезиденту з переробки  

давальницької сировини; на суму погашеного простого векселя при вивезенні готової 

продукції, виданого при ввезені давальницької сировини; 10) на суму позитивної курсової 

різниці від наданих послуг; 11) на суму негативної курсової різниці від наданих послуг; 12)  

на суму закриття доходів на фінансові результати від реалізації послуг; 14) на суму 

погашеного зобов’язань при вивезенні готової продукції, наданих при ввезені сировини. 
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Рис. 1. Схема обліку операцій з переробки давальницької сировини для нерезидента при 

розрахунках за послуги грошовими коштами (запропонована автором). 

 

У більшості випадків розрахунки за надані послуги з переробки давальницької 

сировини іноземний замовник здійснює іноземною валютою. У разі проведення післяплати  

можуть виникати курсові різниці, які відображаються у складі інших операційних доходів  

(витрат), тобто на рахунках 714 “Дохід від операційної курсової різниціˮ та 945 “Втрати від 

операційної курсової різниціˮ . Інформація про залишки давальницької сировини у 

фінансовій звітності не відображається. 

Отже, правильна методика обліку операцій з давальницькою сировиною є основою 

оперативного, повного та достовірного подання інформації про їх здійснення і є основою для  

прийняття ефективних управлінських рішень щодо діяльності суб’єкта бізнесу. 
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СУМНІВНА І БЕЗНАДІЙНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ 

 

За даними Державної служби статистики розмір дебіторської заборгованості 

підприємств України станом на 1 січня 2020 року становив 1798121,7 млн грн, але вже за  

даними на 31 грудня 2020 року заборгованість збільшилась до 2517203,5 млн грн, ріст склав  

39,9 % [1]. Головною причиною росту можна вважати дуже нестабільну та складну 

економічну ситуацію в країні, яка пов’язана з короно вірусною ситуацією. У цих умовах  

підприємства просто вимушені пом’якшувати свою кредитну політику та йти на очевидні 

ризики. Виправдана дебіторська заборгованість є невід’ємною складовою нормальної 

господарської діяльності будь якого суб’єкта господарювання. Проте, великі обсяги 

дебіторської заборгованості в загальній структурі активів знижують ліквідність, 

рентабельність та суттєво погіршують фінансовий стан суб’єктів бізнесу, а це, в свою чергу,  

підвищує ризик виникнення фінансових збитків. 

Питаннями обліку та управління дебіторською заборгованістю займались вітчизняні  

вчені, зокрема: В.О. Гуня [2], М. Д. Білик [3], Р. М. Воронко, П. О. Куцик [4; 5], О. В.  

Маркус, І. Б. Садовська [5], К. І. Редченко, С. І. Головацька, Р. А Марценюк та ін. Проте, 

дане питання потребує постійного вивчення. 

Однією із проблем управління дебіторською заборгованістю підприємства є 

недоотримання коштів за нею та поступове перетворення її в сумнівну, а згодом і в 

безнадійну. 

Сумнівна дебіторська заборгованість – це поточна заборгованість за реалізовану 

продукцію або надані послуги, щодо якої існує невпевненість у її погашенні покупцем. 

Безнадійна дебіторська заборгованість визначається П(с)БО 10 як дебіторська  

заборгованість, щодо якої існує впевненість у її неповерненні боржником або за якою минув  

строк позовної давності [6]. 

Обидва терміни, що подаються в П(с)БО 10 та в ПКУ, говорять про прострочену 

дебіторську заборгованість, за якою минув строк позовної давності. Строк позовної давності 

– це строк, у межах якого фізична або юридична особа може звернутися до суду з метою  

захисту своїх прав (ст. 256 ЦКУ). Отже, порівнюючи значення, що подається в П(с)БО 10 і  

Податковому кодексі України слід звернути увагу, що за нормами бухгалтерського обліку  

визнати заборгованість безнадійною та списати її з балансу підприємства можна в тому 

http://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.3/93.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/
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випадку, якщо у її непогашенні підприємство цілком впевнене та минув строк позовної 

давності, а в податковому законодавстві є визначений перелік ознак, за якими заборгованість  

дебіторів можна визнати та ідентифікувати як безнадійну. 

Головною проблемою щодо існування безнадійної заборгованості на підприємстві є  

вибір правильного способу її списання та безпосереднє відображення цієї процедури в 

обліку. За загальноприйнятою методикою даний вид заборгованості підлягає списанню за  

рахунок створеного завчасно резерву сумнівних боргів. Для формування та обліку цього 

резерву планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено рахунок 38 “Резерв сумнівних  

боргівˮ . 

Методика нарахування та визначення величини резерву сумнівних боргів надзвичайно 

важлива, адже вона дає можливість оцінити структуру активів підприємства та, на підставі  

чітких математичних розрахунків, відобразити поточні витрати підприємства, що в 

остаточному підсумку вплине на визначення фінансового результату діяльності за звітний  

період [3; 4]. Для визначення та розрахунку обсягу резерву сумнівних боргів суб’єкти 

господарювання, відповідно до нормативів, можуть використовувати один із 

загальноприйнятих методів. 

Метод абсолютної суми сумнівної заборгованості характеризується тим, що розмір 

резерву визначається на підставі аналізу показників платоспроможності конкретних 

дебіторів методами економічного та математичного аналізу. Метод використання 

коефіцієнта сумнівності полягає в тому, що розмір резерву визначається як добуток загальної  

суми залишку дебіторської заборгованості в балансі підприємства на початок звітного 

періоду та відповідного коефіцієнта сумнівності (розраховуються різними способами). Але  

дослідження показують, що на практиці найчастіше застосовується метод абсолютної суми  

сумнівної заборгованості. Такий вибір обумовлюється, насамперед, простотою  

використання, незначними витратами часу і ресурсів. 

Після класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення та 

безпосередньо на її підставі розраховується величина сумнівної дебіторської заборгованості 

на певну дату. В свою чергу це й буде залишок резерву сумнівних боргів на цю ж саму дату.  

У той же час обов’язково має виконуватись умова за якою залишок резерву сумнівних боргів  

на певну дату не може перевищувати розмір дебіторської заборгованості на ту ж дату. Проте 

виникають ситуації, коли суми резерву сумнівних боргів є недостатньо або ж його створення  

не було передбачене, тоді необхідну суму заборгованості списують за рахунок інших 

операційних витрат підприємства. Після списання заборгованості підприємство обов’язково 

обліковує її суму на позабалансовому рахунку протягом трьох років для моніторингу 

можливості її стягнення у випадку зміни майнового стану дебітора. 

Таким чином, належне управління дебіторською заборгованістю дає можливість 

підприємству ефективно використовувати власний капітал і інвестувати його  у розвиток 

різних видів бізнесу. 

 

Cпиcoк викopиcтaних джepeл 

1. http://www.ukrstat.gov.ua/ 
2. Гуня В. О. Удосконалення класифікації дебіторської заборгованості та її 

відображення у фінансовій звітності підприємств / В. О. Гуня // Економічний простір. – 

2008. – № 19. – С. 124-131. 

3. Білик М. Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств / М. Д. Білик //  

Фінанси України. – 2015. – № 12. – С. 24–36. 2. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського 

обліку: [підручник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» вищих навчальних  

закладів] / Ф.Ф. Бутинець; 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2003. – 444 с. 

4. Куцик П.О. Аналітичні аспекти управління дебіторською заборгованістю та її 

прогнозуванням / П. О. Куцик // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць 

/ [редакц. кол.: Апопій В.В., Дайновський Ю.А., Скибінський С.В. та ін.]. – Львів : Львівська 

комерційна академія, 2010. С. 234-240. 

http://www.ukrstat.gov.ua/


8 

46 

 

 

5. Куцик П. О. Роль професійного судження у застосуванні єдиної моделі обліку 

оренди за МСФЗ (IFRS) “Оренда” / П. О. Куцик, О. В. Маркус, І. Б. Садовська // Вісник  

Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 63, 2021. – С. 5- 

10. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2021-63-01 

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» 

[Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 

242. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99 

 

Мельничук Р.І. 

здобувачка вищої освіти ступеня магістра 

ОПП «Облік і оподаткування» 

спеціальності «Облік і оподаткування» 

Наук. керівник: к.е.н., доц.. Савчук Т.В. 

Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу 

 

ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У ВОЄННИЙ ЧАС 

 

Дане дослідження присвячене особливостям нарахування заробітної плати під час 

воєнного періоду. Проаналізовано інформацію щодо тривалості робочих та вихідних днів, як  

бути роботодавцю у випадку, коли працівник не вийшов на роботу, розглянуто зміни в 

нарахуванні ЄСВ та ПДФО тощо. 

Питання щодо того, що таке заробітна плата, які існують її види та форми, функції та 

системи оплати праці уже давно визначені та розглянуті багатьма науковцями. У Законі  

Україні «Про оплату праці» сказано, що заробітна плата  – це винагорода, обчислена, як  

правило, у грошовому вимірі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує 

працівникові за виконану ним роботу [1]. 

За період війни, держава велику частину коштів витрачає на озброєння, допомогу армії  

та внутрішньо переселеним особам, на відбудову зруйнованої інфраструктури. Джерелом  

коштів на виплату заробітної плати є дохід отриманий в результаті господарської діяльності  

підприємств. Але мають місце втрати або часткові пошкодження бізнесу, як результат 

виникають труднощі з видачою заробітної плати. Тому, на нашу думку, заробітну певні  

підприємства можуть виплачувати заробітну плату у натуральному вигляді, або на деякий  

час знизити її до мінімального рівня. 

Законодавство зазначає, що колективним договором, як виняток, може бути 

передбачено часткову виплату заробітної плати (за цінами не вище собівартості) у розмірі, 

що не перевищує 30% нарахованої за місяць, у тих галузях або за тими професіями, де така  

виплата, еквівалентна за вартістю оплати праці у грошовому виразі, є звичайною або 

бажаною для працівників, крім товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів 

України [1, ст.23]. 

Велика кількість підприємств була змушена припинити свою діяльність, безліч 

працівників виїхали у більш безпечні місця, а деякі були призвані до територіальної оборони  

чи вступили до лав Збройних Сил України. Таким чином, у роботодавців та працівників 

виникає питання «як нарахувати заробітну плату правильно, як провести утримання з неї та  

виплатити людям», адже заробітна плата – це винагорода за виконану роботу, яка на даний  

час не виконується. 

Пояснення надає стаття 40 Кодексу законів про працю України: можливий прогул при 

умові, що працівник відсутній на роботі більше трьох годин без поважної причини протягом  

робочого дня, тому роботодавець має право розірвати трудовий договір [3]. В мирний час  

відсутність поважної причини є підставою для звільнення. Проте у воєнний час, цього краще  

не робити, тому що працівник може бути відсутнім з поважних причин, для прикладу не має  

можливості добратись вчасно на роботу, виїзд у більш безпечне місце чи не виходить на 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99
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зв’язок. Тому доцільним буде, якщо бухгалтер у табелі робочого часу за відсутності 

працівника буде проставляти: «не з’явився», «інша причина», а також при необхідності 

деталізувати (Е – евакуйований, ВЗ – відсутній зв’язок тощо). В такому випадку робоче 

місце працівника зберігається, але сама заробітна плата не нараховується. Також було 

прийнято Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»,  

відповідно до якого, за умов проведення бойових дій або інших обставин, роботодавець не  

несе відповідальність за невиплату чи невчасну виплату заробітної плати. А коли 

підприємство відновить свою діяльність, то працівникові видати заробітну плату в повному  

обсязі [2, ст.10]. 

Є випадки, коли роботодавець не хоче втрачати свого працівника і міняти штат, у 

такому випадку на період воєнного стану можна надати відпустку: оплачувану, додаткову,  

соціальну та без збереження заробітної плати. Але звісно є свої нюанси і відправляти 

працівника примусово у відпустку заборонено. Це питання необхідно обговорити з 

працівником, щоб були враховані його думки. 

Також було дещо змінено правила нарахування ЄСВ та утримання ПДФО для певної  

категорії працівників (рис. 1). 

Не менш важливу роль відіграє облік робочого часу і часу для відпочинку. У мирний  

період тривалість робочого часу складає 40 годин на тиждень, а в період війни – 60 год. 

Окрім цього, відповідно до Закону України №1760, на період воєнного стану державні свята  

не надаються, скорочення робочого часу напередодні вихідних, неробочих днів – не 

застосовується; не застосовуються граничні норми надурочних робіт (не більше 120 год на  

рік); дозволяється залучати працівників до роботи у вихідний день та можна встановлювати  

шестиденний робочий тиждень; тривалість роботи у нічний час не скорочується на 1 годину 

тощо [2]. 
 

 

 
 

Рис. 1 Умови утримання ПДФО та нарахування ЄСВ Джерело: сформовано автором 

на основі [4]. 

Для фізичних осіб, що здійснюють незалежну 

професійну діяльність, платників єдиного 

податку та   фермерів   на  період  воєнного 

 
Роботодавцям (платникам ЄСВ) фізичним 

особам 2-ої та 3-ої груп, юридичним особам 

3-ої групи надано право не сплачувати ЄСВ 

за працівників, які мобілізовані на військову 

службу до ЗСУ (при умові, що роботодавці 

 
Роботодавцям (платникам ЄСВ) фізичним 

особам 2-ої та 3-ої груп, юридичним особам 

3-ої групи надано право не сплачувати ЄСВ 

за працівників, які мобілізовані на військову 

службу до ЗСУ (при умові, що роботодавці 

Звільняються від ПДФО доходи 

учасників бойових дій та 

фізичних осіб, які проживають 

у районах бойових дій, 

отримані від благодійних 

Податок на доходи фізичних 

осіб (ПДФО) 

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) 
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Отже, розглянувши запроваджені зміни можна назвати такі шляхи покращення стану  

працівників у воєнний стан та післявоєнний стан: продовження ведення бізнесу у тих містах  

та районах де це можливо; сплата податків до бюджету України; налагодження податкової 

системи в післявоєнний стан; спрощення умов ведення малого бізнесу тощо. 
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CRYPTOASSETS IN ACCOUNTING: HOW TO CLASSIFY? 

 

Apparently all people on Earth know what cryptocurrency is. Some consider it as an 

interesting tool and a profitable investment, while others are wary and see it as a financial bubble  

that is about to burst. One thing is for sure - the prospects for the development of cryptocurrencies 

are unlimited, because they are subject to the natural laws of supply and demand, and with the  

increase in the number of buyers, the emission does not increase. 

Cryptoasset is a decentralized currency with protection against reuse, which is based on the 

achievements of modern cryptography. Cryptoasset is a digital, decentralised ledger that keeps a  

record of all transactions that take place across a peer-to-peer network and that enables the 

encryption of information. Classification of cryptoassets is shown in Figure 1 below [1]. 

One of the main questions in accounting is what type of asset cryptocurrencies can be 

classified as. The possible asset classifications discussed by the literature are: 

1. Cash or cash equivalents (IAS 7 «Statement of Cash Flows»; IFRS 9 «Financial Instruments»); 

2. Non-cash financial assets (IAS 32 «Financial Instruments: Presentation», IFRS 9 «Financial 

Instruments»); 

3. Investment properties (IAS 40 «Investment Property»); 

4. Inventory (IAS 2 «Inventories»); 

5. Intangible assets (IAS 38 «Intangible Assets»). 

Let's briefly analyze each category. IAS 7.6 defines cash equivalents as short-term, highly 

liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash and which are subject to 

an insignificant risk of changes in value». Cryptocurrency does not meet this definition because it is  

not short-term and is often characterized by short-term changes in value [2]. 

As for the financial instrument, the basis of its existence is contract law, which does not 

arise when using cryptocurrency. However, there are smart contracts - self-executing contract with 

the terms of the agreement between buyer and seller being directly written into lines of code. Such 
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contracts for future deliveries can be recognized as a derivative and accounted for as a financial  

instrument. 

If we analyze investment property, it has a physical expression, as opposed to 

cryptocurrency. IFRS states that «investment property is property (land or a building - or part of a 

building - or both) held (by the owner or by the lessee under a finance lease) to earn rentals or for  

capital appreciation or both, rather than for: use in the production or supply of goods or services or  

for administrative purposes; or sale in the ordinary course of business». Also, digital currency can 

be retained to increase equity by increasing its value, obtaining units of other cryptocurrencies or  

other economic benefits [3]. 

 
 

Figure 1. Classification of cryptoassets 

 

The issue of classification of crypto assets as inventory is revealed by 

PricewaterhouseCoopers - the company of the "Big Four". They note that IAS 2 does not require 

inventories to be in kind, but inventories should consist of assets held for sale in the ordinary course 

of business. Inventory accounting may be appropriate if the entity holds cryptocurrencies for sale in  

the ordinary course of business. However, if an entity holds cryptocurrencies for investment 

purposes (to raise the cost of capital) in excess of long periods of time are unlikely to meet the 

definition of inventories [4]. 

Finally, we moved on to the most important thing - intangible assets. It would be correct to 

classify cryptocurrency as an intangible asset, as it is not money and corresponds to the definition of 

a non-monetary asset. In addition, cryptocurrency can be identified because: 

it can be sold, transferred or exchanged; 

actually operates on the basis of an agreement between the participants of the cryptosystem 

to act in accordance with the rules established by the developers. 

So, the existence and circulation of virtual assets in many countries around the world is 

already regulated at the legislative level. This poses new challenges for accountants. It has been 

proven that the most optimal is the accounting of cryptocurrencies using IAS 38 «Intangible 

Assets», as its characteristics best meet the definition of cryptocurrency as an intangible asset. Also,  

in some cases, the application of IAS 2 «Inventories» is possible. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Торговельні підприємства проводять значну кількість розрахункових господарських  

операцій зі сплати чи одержання грошових коштів. Основою контролю дебіторської 

заборгованості та правильної організації бухгалтерського обліку є виконання вимог чинної  

нормативно-законодавчої бази. Тому дослідження питань законодавчо-нормативного 

регулювання цих операцій є надзвичайно актуальні. 

Українські науковці, такі як: Петрук О.М., Кравченко Г.О., Гусєва Г.І., Костюченко  

В.М., Осадчий Ю.І. та інші досліджували питання нормативно-правового регулювання 

дебіторської заборгованості. Однак неодноразова зміна законодавчої бази України 

обумовлює потребу подальших досліджень, цих питань. 

Скоробогатова В.В продемонструвала аналіз дебіторської заборгованості за 

національними і міжнародними стандартами і вивела певні розбіжності, з якими слід 

погодитися. Зокрема, «МСФЗ 13 дебіторська заборгованість трактується як фінансовий 

актив, а у НП(С)БО 10 – як сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.  

Фінансовий актив – це частина активів підприємства, яка являє собою фінансові ресурси:  

грошові кошти, цінні папери, боргові зобов’язання. Роблячи висновок, ми бачимо, що за  

національними   стандартами   поняття   дебіторської   заборгованості   вужче   ніж    за 

МСФЗ; МСФЗ розрахунок величини резерву сумнівних боргів не визначає» [1]. 

Основними нормативно-правовими актами, якими регламентується дебіторська 

заборгованість на торгових підприємствах є: Закон України «Про бухгалтерський облік і  

фінансову звітність в Україні», Податковий кодекс України, Господарський кодекс України,  

Національні положення (стандарт) бухгалтерського обліку або МСФЗ, Інструкція про 

безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті та інші. 

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» визначає  

правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності в Україні. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання 

фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та 

неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства [2], в 

тому числі і про величину дебіторської заборгованості, рівень її надійності тощо. 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про 

дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності визначає Національне 

положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». Дебіторська 

http://eifrs.ifrs.org/
http://eifrs.ifrs.org/
http://www.pwc.com/gx/en/audit-services/ifrs/publications/ifrs-
http://www.pwc.com/gx/en/audit-services/ifrs/publications/ifrs-
http://www.pwc.com/gx/en/audit-services/ifrs/publications/ifrs-
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заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством в 

майбутньому економічної вигоди та може бути достовірно визначена її сума [3]. 

Якщо ще донедавна торгові підприємства в основному реалізовували товар за готівку, 

то на сьогоднішній день все поширеніше використовуються безготівкові розрахунки, 

порядок здійснення яких визначається Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в 

національній валюті [4], яка встановлює загальні правила, види і стандарти розрахунків  

клієнтів банків та банків у грошовій одиниці України, на території України, вимоги цієї  

Інструкції поширюються на всіх учасників безготівкових розрахунків, а також на стягувачів 

та обов’язкові для виконання ними; а ще низкою інших нормативно-правових актів 

Національного банку України. 

Не менш важливими з усіх нормативно-правових забезпеченнях торговельної галузі є 

Податковий кодекс України. Оскільки торгівельне підприємство є платником податків тому 

для ведення податкового обліку керується Податковим кодексом, який регулює відносини,  

що виникають у сфері стягування податків і зборів та порядок їх адміністрування. Він 

визначає: 

1. повний список податків і зборів в Україні та порядок їх адміністрування; 

2. платників податків і зборів, їх права та обов’язки; 

3. компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки посадових осіб,  

які виконують податковий контроль; 

4. відповідальність за порушення податкового законодавства [5]. 

У процесі вивчення данного питання нами встановлено, що окрім вище 

охарактеризованих нормативно-правових актів на торговельних підприємствах користуються 

цілим рядом інших. 

З метою систематизації та впорядкування нормативно-правового забезпечення обліку 

дебіторської заборгованості пропонуємо групувати його в межах повноважень різних 

суб’єктів затвердження (рис.1). 
 

Рис.1.Система нормативно-правового забезпечення облікового процесу дебіторської 

заборгованості 

І рівень - макрорівень 

Господарський та Цивільний кодекси, Закон України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Податковий 

кодекс та інші закони України 

ІІ рівень - мезорівень 

Положення, інструкції, накази, методичні рекомендації Міністерства 

фінансів України, МСФЗ(МСБО) 

 
ІІІ рівень - галузевий 

Положення, інструкції, постанови Національного банку України, 

галузевих міністерств і відомств 

 

IV рівень - мікрорівень 

Накази, розпорядження суб’єктів господарювання щодо організації 

бухгалтерського обліку і застосування облікової політики 
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Отже, дослідження показало, що є великий список нормативно-правових актів, якими 

потрібно керуватися при обліку дебіторської заборгованості. Майстерність розбиратися у 

всіх нормативно-правових актах і здатність одночасно стежити за всіма змінами в 

нормативних документах, забезпечує правильність ведення бухгалтерського обліку та 

аналізування дебіторської заборгованості. Дотримання на підприємстві вимог всіх 

вищезазначених нормативних актах формує повну, неупереджену, правдиву бухгалтерську 

та економічну інформацію, що задовольняє в повній мірі інформаційні запити  інвесторів, 

кредиторів, дебіторів, працівників підприємства. 
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національній валюті: Постанова Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. №  

22 (зі змінами внесеними згідно з Постановами Національного банку від 25.05.2021р. №44).  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04 (дата звернення 13.04.2022р.) 

5. Податковий    кодекс    України    від    02.12.2010 р.    за    №    2755-VІ.    URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text(дата звернення 13.04.2022р.). 

 

Пахарина А. Є., бакалавр, 

спеціальність “Облік і оподаткування”, 

ОПП “Облік і оподаткування” 

учасник Студентської академічної мобільності 

Національна академія статистики, обліку та  

аудиту 

Наук. керівник: д.е.н., доц. Чабанюк О. 

М.Львівський торговельно-економічний 

університет 

 

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ 

 

Статистичні дослідження грають важливу роль у економічної сфері сучасного 

суспільства. Без наявного розуміння виробничих процесів, яке неможливо без фактичного  

підґрунтя, яким є статистичні данні, неможливо й ефективний розвиток та прогнозування  

економіки як на макроуровні, так і на мікрорівні. 

Звітність — це така форма збору статистичних даних, за якої кожен суб’єкт 

діяльності регулярно подає відомості до державних органів статистики у вигляді документів  

(звітів) спеціально затвердженої форми. Звіти складаються на підставі даних оперативного та 

бухгалтерського обліку. 

Система звітності в Україні визначається Загальнодержавним табелем звітності 

(списком діючих форм звітності, що затверджується Держкомстатом України), в якому 

зазначається номер форми звіту, найменування звіту, періодичність і термін подання, кому і 
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ким подається звіт, спосіб його подання. За терміном подання розрізняють звітність поточну,  

що подається протягом року, і річну, що подається за підсумками року. Терміни подання  

звітності та її періодичність визначається відповідно до особливостей конкретних явищ і  

процесів. 

Відповідно до Закону України „Про державну статистику” всі юридичні особи та  

особи, які займаються підприємницькою діяльністю, структурні одиниці безплатно подають 

дані, необхідні для проведення державних статистичних спостережень. Стаття 21 Закону  

України „Про державну статистику” визначає: „Первинні дані, отримані органами державної  

статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, є 

конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для  

статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді.” Тобто, первинні статистичні дані  

використовуються для зведених статистичних робіт, складання збірників, оглядів соціально- 

економічного становища і проведення наукових досліджень. 

Статистичні дані повинні бути достовірними і подаватися у повному обсязі, у 

встановлені строки та за визначеними адресами. Джерелами статистичних даних про 

господарську діяльність є статистична звітність і спеціально організовані спостереження. 

Статистичного спостереження державою, при якій уповноваженим органам надходить від  

підприємств (організацій, установ) необхідна їм інформація у вигляді законно встановлених  

звітних документів (статистичних звітів) за підписами осіб, відповідальних за подання і 

достовірність даних. Статистична інформація (дані) визначена як офіційна державна 

інформація, яка характеризує масові явища та процеси, що відбуваються в економічній, 

соціальній та інших сферах життя України та її регіонів. Статистичне спостереження 

трактується як планомірний, науково організований процес збирання даних щодо масових  

явищ та процесів, які відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя України  

та її регіоні, шляхом їх реєстрації за спеціальною програмою, розробленою на основі 

статистичної методології. Статистичні спостереження проводяться органами державної 

статистики через збирання статистичної звітності, здійснення одноразових обліків, переписів  

(опитувань), вибіркових та інших обстежень. За видами вони розподіляються на суцільні і  

несуцільні. Суцільне статистичне спостереження – спостереження щодо всіх без винятку 

одиниць сукупності, яка вивчається. Несуцільне статистичне спостереження – 

спостереження за окремими одиницями сукупності, яка вивчається. 

Основні форми державного статистичного спостереження. Статистична звітність 

була і залишається основною інформаційною базою. За її допомогою отримують такі основні  

дані: 

– Обсяг виробництва, реалізації товарів, робіт і послуг та затрати на них за 
видами економічної діяльності; 

– Фінансово-господарська діяльність підприємств; 

– Зайнятість і оплата праці працівників за видами економічної діяльності; 

– Ціни і тарифи; 

– Наявність і рух капіталу; 

– Демографічна ситуація; 

– Розвиток соціальної сфери; 

– Стан оточуючого середовища. 
Статистичні звіти складають з різною періодичністю: раз на місяць, квартал, рік  

залежно від реальних управлінських потреб у певній інформації. Вони подаються, як відомо,  

органу державної статистики за місцезнаходженням, вищестоящій організації або органу, що  

здійснює державне регулювання у відповідному виді діяльності економіки. 

Отже, статистична звітність – це форма статистичного спостереження державо, при  

якій уповноваженим органам надходить від підприємств необхідна їм інформація у вигляді  

законно встановлених звітних документів за підписами осіб, відповідальних за подання і  

достовірність даних. Статистичні дані подаються у повному обсязі,  у встановлені строки та 

за визначеними адресам і є достовірними. 
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Пахарина А. Є. 

здобувачка вищої освіти ступеня бакалавра, 

ОПП “Облік і оподаткування” 

Національна академія статистики, обліку та  

аудиту 

Наук. керівник: д.е.н., проф. Воронко Р. М. 

Львівський торговельно-економічний 

університет 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ 

 

Сьогодні фінансова звітність в Україні є елементом інфраструктури ринкової економіки  

і засобом комунікації. Цьому сприяють такі причини: створення спільних підприємств, вихід  

українських підприємств на світовий ринок, розширення зовнішньоекономічних зв’язків 

підприємств, міжнародна інтеграція України у сфері економіки. 

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове 

становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. 

Нормативно-правове регулювання порядку складання і подання фінансової звітності  

включає такі документи: Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в  

Україні”, постанова КМУ “Про затвердження Порядку подання фінансової звітності”, 

НП(С)БО/МСФЗ (залежить від виду суб’єкта звітності), Методичні рекомендації щодо 

заповнення форм фінансової звітності (за НП(С)БО), інші галузеві нормативні акти. 

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” передбачає, 

що фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, не є конфіденційною  

інформацією та не належить до інформації з обмеженим доступом, що передбачає її 

відкритість. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття 

рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати  

діяльності та рух коштів підприємства. Фінансова звітність має задовольняти потреби тих  

користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних 

інформаційних потреб. Публікація фінансової звітності обов’язкова в офіційних виданнях та  

тих, що прирівняні до них. 

Фінансова звітність включає: баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові  

результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал  

і примітки до фінансової звітності. 

Баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його  

активи, зобов’язання і власний капітал. У випадках, передбачених нормативно-правовими 

актами, складають окремий баланс. Для складання окремого балансу дані первинних 

документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших 

відокремлених підрозділів, виділених підприємством на окремий баланс, а також про 

господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відображенню в окремому  

балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для  

відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів  

бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складають 

окремий баланс і відповідні форми фінансової звітності щодо зазначених господарських 

операцій. Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності включають 

до балансу і відповідних форм фінансової звітності підприємства. Особливості складання  

окремого балансу спільної діяльності визначаються національними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності. 

При складанні балансу та відповідних форм фінансової звітності підприємств з урахуванням  

показників окремого балансу та відповідних форм окремої фінансової звітності інформацію  

про внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні зобов’язання у рівній сумі) не наводять. 
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Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) – звіт про доходи, витрати, 

фінансові результати та сукупний дохід. 

Звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає надходження і вибуття грошових  

коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової 

діяльності. При складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності 

підприємства можуть обрати спосіб складання звіту про рух грошових коштів за прямим або  

непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту. 

Звіт про власний капітал – звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу 

підприємства протягом звітного періоду. У графах звіту про власний капітал, призначених  

для наведення складових власного капіталу, зазначають показники, наведені у розділі 

“Власний капітал” балансу. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації звіту про  

власний капітал підприємства мають додавати до річного звіту звіт про власний капітал за  

попередній рік. 

Примітки до фінансової звітності – це сукупність показників і пояснень, які 

забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша 

інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності. 

Розкриття інформації у примітках до фінансової звітності здійснюється за показниками,  

визначеними формою 5 “Примітки до річної фінансової звітності”. 

Фінансова звітність має складатись з дотриманням певних принципів та відповідати 

якісним характеристикам, зокрема: 

1. Інформація, яка наводиться у фінансовій звітності, має бути дохідливою і 

зрозумілою її користувачам за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у 

сприйнятті цієї інформації. 

2. Фінансова звітність має містити лише доречну інформацію, яка впливає на 

прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні  

події, підтвердити і скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому. 

3. Фінансова звітність має бути достовірною (правдивою). Інформація, наведена у 

фінансовій звітності, є достовірною (правдивою), якщо вона не містить помилок та 

перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності. 

4. Фінансова звітність має надавати можливість користувачам порівнювати фінансові 

звіти підприємства за різні періоди та фінансові звіти різних підприємств. 

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс 

підприємства складають на кінець останнього дня звітного періоду. Проміжну (місячну, 

квартальну) звітність, яка охоплює певний період, складають наростаючим підсумком з 

початку звітного року. Крім того, відповідно до облікової політики підприємства фінансова  

звітність може складатися за інші періоди. Перший звітний період новоствореного 

підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не більшим як 15 місяців. Звітним 

періодом підприємства, що ліквідується, в Україні є період з початку звітного року до дати  

прийняття рішення про ліквідацію. 

Отже, метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття 

рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати  

діяльності та рух коштів підприємства. Вона покликана задовольняти потреби тих 

користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їхніх конкретних  

інформаційних потреб. 
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ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ НА 

ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Внутрішня управлінська звітність є важливим елементом управлінського обліку. 

Вона дозволяє керівникам вищої ланки управління оцінити рівень витрат центрів 

відповідальності й отримати інформацію у найбільш зручній для використання формі та за  

різні періоди часу (тиждень, декаду, місяць). 

Форми внутрішньої управлінської звітності відповідно до Закону України “Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” підприємство розробляє самостійно з  

метою обробки та підготовки інформації про діяльність структурних підрозділів 

підприємства для внутрішніх користувачів [7]. Тому, за відсутності чіткого регламентування  

управлінського обліку в межах чинного законодавства як єдиної системи внутрішньої 

звітності, кожне підприємство використовує свій підхід до форм і змісту такої звітності з  

урахуванням організаційної структури та потреб управління. Проте варто застосовувати 

основні принципи, що напрацьовані вченими та мають бути застосовані при визначенні 

структури, змісту і форми внутрішніх управлінських звітів. 

Н. М. Малюга визначає принципи “основою, початком, керівною ідеєю у будь-яких 

відносинах. Принцип – це те, що завжди, за будь-яких умов, без будь-якого винятку властиве 

певному явищу” [3, с.28]. На думку А. А. Михалків “принципи – це початкові положення 

обліку як науки, які забезпечуються якісними характеристиками облікової і звітної 

інформації, якою слід керуватись при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських 

операцій, що дозволяють досягти зіставності показників фінансової звітності” [5, с.126]. 

Водночас В. Т. Швець говорить, що принципи обліку – це правила, якими слід керуватись, 

вимірюючи, оцінюючи та реєструючи господарські операції, а також показуючи їх 

результати у фінансовій звітності [10, с.45]. 

Таким чином, більшість вчених визначають принципи як основні положення, базові  

концепції обліку та внутрішнього контролю, з одного боку, а з іншого – під принципами 

розуміють правила, якими слід керуватись під час ведення обліку та формування звітності 

[1]. 

Нами узагальнено принципи, котрі необхідно застосовувати при формуванні 

системи внутрішньої управлінської звітності на виробничому підприємстві (табл. 1). 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13


8 

57 

 

 

Таблиця 1 

Принципи формування внутрішньої управлінської звітності на виробничих 

підприємствах 

 

№ 
з/п 

Принципи Зміст принципів 

1 Принцип 

зверху 

проектування Необхідно виходити з потрібної звітності, а потім 

перевіряти, чи достатньою є інформація в облікових 

документах та реєстрах для отримання відповідного 
звіту 

2 Принцип ієрархічності Уникнення потрапляння інформації, призначеної для 

центрів відповідальності нижчих рівнів, середньої та 
вищої ланки управління 

3 Принцип агрегування Детальність звітів зменшується у міру збільшення рівня 

керівника (менеджера), якому вони подаються, тобто 

керівництву повинні надаватися більш агреговані, тобто 
менш докладні звіти 

4 Принцип 

конфіденційності 

Передача інформації, що представлена в управлінській 

звітності, повинна строго контролюватись з боку 
керівництва підприємства 

5 Достовірності Інформація, представлена у звітності, повинна бути  

підтвердженою відповідними первинними і 

внутрішніми документами та викликати довіру у її 
користувача 

6 Принцип своєчасності Формування та забезпечення інформацією менеджерів 
до терміну ухвалення рішення 

7 Принцип конкретності Інформація 

спрямована 
управління 

управлінської 

на вирішення 

звітності має 

конкретних 

бути 

завдань 

8 Принцип відособленості Орієнтована на центри відповідальності та особливості 
роботи конкретного підрозділу підприємства 

9 Принцип аналітичності Внутрішня звітність має містити не лише фактичні 

показники діяльності центрів відповідальності, але й 

інформацію про відхилення фактичних показників від 
нормативних (планових) 

10 Принцип зіставності Показники звітного   періоду   (наведені   у   звітності) 
порівнюються з показниками попередніх періодів 

11 Принцип 

контрольованості 

Звітність структурних підрозділів підприємства має 

містити тільки ті показники, на обсяг яких керівник 
центру відповідальності має вплив 

Примітка: Сформовано на підставі джерел [2, 4, 6, 7, 8, 9] 

Таким чином, принципи організації обліку та внутрішнього контролю, особливості  

виробничого підприємства та його структурних підрозділів входять в основу зазначених 

принципів організації внутрішньої управлінської звітності, що забезпечує надання 

оперативної та релевантної інформації керівникам різних рівнів управління для прийняття  

оперативних рішень. 
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ЗВЕДЕНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 

 

Зведена фінансова звітність – це звітність, яку складають міністерства, інші центральні 

органи виконавчої влади, до сфери яких належать підприємства, засновані на державній  

власності, та органи, які здійснюють управління майном підприємств, заснованих на 

комунальній власності щодо всіх підприємств, що належать до сфери їх управління. 

Метою складання зведеної фінансової звітності є статистичне узагальнення даних. 

Зведені звіти складають по всіх показниках форм, передбачених для суб’єктів 

господарювання як по типових так ї внутрішньовідомчих формах. Така звітність організацій  

складається шляхом підсумовування звітів всіх підвідомчих підприємств. 

Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні“ зведену фінансову звітність подають: 

1) міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких  

належать підприємства, засновані на державній власності, та органи, які здійснюють 

управління майном підприємств, заснованих на комунальній власності, крім власних звітів,  

складають та подають зведену фінансову звітність щодо усіх підприємств, що належать до  

сфери їх управління; 

2) зазначені органи також окремо складають зведену фінансову звітність щодо 

господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають відповідно у державній та  

комунальній власності; 

http://global-national.in.ua/archive/5-2015/212.pdf
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3) об'єднання підприємств крім власної звітності складають і подають зведену 

фінансову звітність щодо усіх підприємств, які входять до їх складу, якщо це передбачено  

установчими документами об'єднань підприємств відповідно до законодавства. 

Порядок відображення в обліку та звітності придбання інших підприємств, гудвілу,  

який виник при придбанні, злиття підприємств, а також розкриття інформації про об'єднання 

підприємств встановлено П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”. Норми цього П(С)БО 

застосовують підприємства, організації та інші юридичні особи усіх форм власності, крім  

бюджетних установ. 

Головні розпорядники коштів державного бюджету подають квартальну та річну 

зведену фінансову звітність Казначейству за встановленим ним графіком та Рахунковій 

палаті. 

Органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств 

комунальної власності, подають зведену фінансову звітність про використання бюджетних  

коштів відповідним місцевим органам виконавчої влади щокварталу не пізніше 25 числа  

місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку не пізніше 25 лютого наступного за  

звітним року. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади подають зведену фінансову  

звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів щодо всіх  

підприємств, які належать до сфери їх управління, а також зведену фінансову звітність про  

фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів щодо господарських  

товариств, акції (частки, паї) яких перебувають у державній власності, Мінекономіки і 

Мінфіну щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не  

пізніше 15 квітня наступного за звітним року. Про диференційовані терміни подання цієї  

фінансової звітності повідомляє Мінфін. 

Об'єднання підприємств, утворені на добровільних засадах, подають власну та зведену  

фінансову звітність, якщо це передбачено установчими документами, Мінекономіки і 

Мінфіну щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не  

пізніше 15 квітня наступного за звітним року. Про диференційовані терміни подання цієї  

фінансової звітності повідомляє Міністерство фінансів. 

Об'єднання підприємств, утворені за рішенням Кабінету Міністрів України або 

центрального органу виконавчої влади, який здійснює управління майном підприємств, 

подають крім власної зведену фінансову звітність відповідно Мінфіну та Мінекономіки або  

відповідному центральному органу виконавчої влади. 

Органи місцевого самоврядування подають зведену фінансову звітність про фінансове  

становище, результати діяльності та рух грошових коштів щодо всіх підприємств 

комунальної власності, а також зведену фінансову звітність про фінансове становище, 

результати діяльності та рух грошових коштів щодо господарських товариств, акції (частки,  

паї) яких перебувають у комунальній власності, відповідним місцевим органам виконавчої  

влади щокварталу не пізніше 30 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не 

пізніше 10 березня наступного за звітним року. Про диференційовані терміни подання цієї  

звітності повідомляють місцеві органи виконавчої влади. 

Отже, зведену фінансову звітність важливо подавати вчасно. Зведені звіти складають 

по всіх показниках форм, передбачених для підприємств і організацій як по типових, так і  

внутрішньовідомчих формах. Така звітність організацій, складається шляхом 

підсумовування звітів всіх підвідомчих підприємств. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

У сучасних умовах господарювання перед суб’єктами економічних відносин 

надзвичайно гострим постає питання ефективного управління господарською діяльністю та  

максимально ефективного використання наявних фінансових ресурсів. Здійснюючи 

підприємницьку діяльність, економічні суб’єкти сподіваються не лише повернути вкладені  

кошти, але й одержати доходи. Однак, у зв’язку зі спадом виробництва, дуже часто 

виникають ситуації, коли підприємство не може стягнути борги з контрагентів. Ріст 

дебіторської заборгованості погіршує фінансовий стан підприємств, а іноді призводить 

навіть до банкрутства. Зростання дебіторської заборгованості можливе внаслідок 

нераціональної кредитної політики, збільшення обсягу продажу, неплатоспроможності 

покупців тощо. 

Найактуальнішим питанням, яке гостро постає перед суб'єктами господарювання у  

сучасний період, є виникнення та погашення дебіторської заборгованості. Тому на сьогодні  

найбільш важливими проблемами, рішення яких повинно сприяти покращенню фінансового 

стану підприємства, є розроблення системи управління дебіторською заборгованістю, 

визначення її оптимальних термінів та обсягів, що дасть змогу підприємствам контролювати  

ситуацію та призведе до зменшення не лише дебіторської заборгованості, а й видатків на її  

утримання. 

Управління дебіторською заборгованістю підприємство може здійснювати 

самостійно, шляхом використання трудових, технічних та фінансових ресурсів, створення  

спеціалізованих підрозділів аналізу та контролю дебіторської заборгованості. Управління 

дебіторською заборгованістю підприємства, яка представляє собою частину загальної 

політики управління оборотними активами і маркетингової політики підприємства включає  

такі елементи: аналіз дебіторської заборгованості в минулому періоді; формування 

принципів кредитної політики по відношенню до покупців; формування параметрів, згідно з  

обраним типом кредитної політики; формування стандартів оцінки покупців і диференціація  

умов надання кредиту; формування процедури інкасації дебіторської заборгованості; 

забезпечення використання на підприємстві сучасних форм рефінансування дебіторської 

заборгованості; побудова ефективної системи контролю за рухом і своєчасною інкасацією  

дебіторської заборгованості (табл. 1). 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99


8 

61 

 

 

 
Напрямки мінімізації величини дебіторської 

заборгованості підприємства* 

Таблиця 1 

№ Характеристика 

 
1 

Визначення рівня ризику несплати дебіторами своїх рахунків, поглиблений 

аналіз їх платоспроможності, фінансового стану, встановлення певних стандартів  

їх оцінки та ведення картотеки боржників. 

2 
Збільшення числа споживачів, що зменшить ризик несплати значним одним чи 

кількома покупцями, визначення кількості потенційних дебіторів. 

3 Вчасне визначення заборгованості, яка є сумнівною. 

4 Своєчасне оформлення та надання розрахункових документів. 

5 Здійснення претензійної роботи у співпраці з юридичною службою. 

6 Припинення відносин з дебіторами, які є порушниками платіжної дисципліни. 

7 Систематичне здійснення інвентаризації заборгованості. 

 

На дебіторську заборгованість впливають як внутрішні, так і зовнішні фактори. До  

внутрішніх чинників, що визначають кредитну політику, вчені відносять: професійну 

підготовленість, кваліфікацію та досвід персоналу; цінову політику; клієнтуру підприємства.  

До основних зовнішніх факторів під час розроблення управлінських рішень треба віднести  

стан розрахунків у країні, ефективність грошово-кредитної політики центрального банку та 

комерційних банків, фондів, фінансові ринки, рівень інфляції, види продукції та послуг, стан  

сегментів товарного ринку, фінансову стабільність і підтримку бізнесу тощо. 

Важливу роль в управлінні дебіторською заборгованістю відіграють планування, 

організація та контроль роботи з дебіторами. Управління дебіторською заборгованістю  

зводиться до: формування кредитного рейтингу клієнтів; класифікації дебіторської 

заборгованості за видами; ведення реєстру старіння заборгованості; оцінки реальної вартості  

та обертання дебіторської заборгованості; включення дебіторської заборгованості в систему 

операційних бюджетів; реструктуризація дебіторської заборгованості. 
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ДО ПИТАННЯ ОБЛІКУ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ У НЕПРИБУТКОВІЙ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Під час активних військових дій на території України суттєво пожвавились 

волонтерський рух та діяльність неприбуткових організацій. Особливої актуальності набуває 

коректність відображення в обліку благодійної допомоги. 

Дослідженням цього питання займались О. П. Атамас, О. Б. Сивак, Г. В. Янчук та інші  

вітчизняні науковці. Однак на сьогодні все ще існують певні питання та неузгодженості, що  

потребують уточнення. 

Залишається незрозумілим, яке фінансування вважати цільовим: усе, що надходить для  

здійснення статутної діяльності, чи тільки те, що призначене для конкретних заходів? Чи  

будь-яка благодійна допомога є цільовою? 

Поширеною є думка, що цільовим фінансуванням є тільки ті грошові кошти, які 

надходять неприбутковій організації на суворо обумовлені цілі, тобто отримані під 

конкретне цільове призначення. А ті кошти, що надходять без будь-яких цілей та умов їх 

витрачання, хоча й будуть використані для статутної діяльності, цільовими не є. Витрачання 

у межах статутної діяльності, коли воно може вільно перенаправлятися за різними 

напрямами пропонується не ототожнювати та не плутати з поняттям цільового фінансування. 

Проте існує й інший підхід, згідно з яким усі надходження благодійної допомоги 

доцільно визнавати цільовим фінансуванням і цільовими надходженнями. 

Наявність двох принципово різних позицій пов’язана, в першу чергу, з відсутністю  

чіткого визначення понять “благодійна допомога” та “цільове фінансування” у нормативних 

документах. 

Так, наприклад, План рахунків бухгалтерського обліку не дає однозначної відповіді на  

питання яке фінансування вважати цільовим. Зазначається, що на рахунку 48 “Цільове 

фінансування і цільові надходження” ведеться облік та відбувається узагальнення інформації 

про наявність та рух коштів фінансування заходів цільового призначення (в тому числі 

отримана гуманітарна допомога) [2]. Залишається незрозумілим, що вважати такими 

заходами. 

Державна податкова служба вважає за доцільне всі надходження неприбуткових 

організацій визнавати цільовим фінансуванням та цільовими надходженнями. Однак 

зазначимо, що податківці пропонують проводити через 48 рахунок і орендні платежі, і 

відсотки, отримані за депозитами, і курсові різниці. На наш погляд, це є некоректно. 

Благодійну діяльність законотворці трактують як добровільну особисту та/або майнову  

допомогу для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання 

благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику 

від імені або за дорученням бенефіціара [1]. 

Згідно з Планом рахунків благодійна допомога обліковується на рахунку 48 “Цільове  

фінансування і цільові надходження”, субрахунок 483 “Благодійна допомога”. 

Так, на нашу думку, усю отриману благодійну допомогу доцільно вважати цільовою. 

Так само, як і усю діяльність, спрямовану на виконання цілей, передбачених статутом 

організації, в тому числі обслуговуючу. 

Цей підхід забезпечить можливість накопичувати інформацію на 483 рахунку та 

визнавати доходи неприбуткової організації одночасно з витратами, формуючи нульовий  

фінансовий результат. 
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ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ 

 

Загальнодержавна статистична звітність - це статистична звітність, форми якої 

затверджуються Мінстатом України, або, за його згодою, регіональними органами 

державної статистики. 

На відміну від загальнодержавної статистичної звітності форми галузевої 

статистичної звітності затверджуються безпосередньо відповідними міністерствами, 

відомствами, державними комітетами, концернами, корпораціями, іншими об'єднаннями 

для виконання завдань, що входять до їх компетенції, за погодженням з Мінстатом 

України. 

Державна статистична звітність може бути регулярною, яка збирається з певною 

періодичністю ( як правило, місячною, квартальною, піврічною, річною), або разовою, 

коли статистичні спостереження провадяться лише на певну дату. 

Така звітність має забезпечувати загальнодержавні інтереси і нести в собі інформацію  

переважно соціально-економічного характеру, що забезпечує обґрунтований аналіз розвитку  

народного господарства України або її регіонів та задовольняє потреби управління на 

державному рівні. 

Форми регулярної державної статистичної звітності на наступний рік, як правило,  

затверджуються до 1 травня поточного року; форми, що вводяться в оперативному порядку,  

не пізніше ніж за 3 місяця до моменту введення їх у дію. 

Форми і програми одноразових державних спостережень затверджуються не пізніше,  

ніж за 5 місяців до початку обстеження. 

Строк дії форм регулярної державної статистичної звітності, як правило, має бути  

розрахований не менш як на 3 роки. Кожна пропозиція про внесення будь-яких змін діючої 

форми повинна впливати з конкретних реальних соціально-економічних обставин і бути в 

достатній мірі обґрунтована. 

Статистична звітність збирається і обробляється для забезпечення інформацією, 

необхідної для аналізу стану і розвитку різних галузей економіки, а також для надання 

установам державного управління даних, необхідних для прийняття рішень, що 

приймаються з питань економічної політики. Статистична звітність грунтується на даних  

бухгалтерського обліку, але показників у ній більше, ніж в бухгалтерській звітності, і для  

отримання деяких з них потрібні спеціальні розрахунки та оцінки. 

Державна статистична звітність складається з форм звітів, розробка яких 

здійснюється органами державної статистики (централізована звітність), та форм, 



8 

64 

 

 

які розробляються безпосередньо міністерствами, відомствами, державними  комітетами, 

концернами, корпораціями,  іншими  об'єднаннями (нецентралізована звітність). 

Перші в абсолютній більшості мають міжгалузевий, другі - галузевий або 

обмежений міжгалузевий характер. В усіх випадках державна статистична звітність має 

забезпечувати загальнодержавні інтереси і нести в собі інформацію переважно соціально- 

економічного характеру, що забезпечує обгрунтований аналіз розвитку народного 

господарства України або її регіонів і задовольняє потреби управління на державному рівні. 

В даний час статистична звітність залишається переважним видом звітності в 

інформаційній базі Держкомстату України, і її розвиток іде в напрямку уніфікації форм 

статистичного спостереження для підприємств різних галузей. У той же час підвищується 

роль вибіркових методів статистичного спостереження за допомогою періодичних та 

одноразових переписів і обстежень. 

Статистична звітність продовжує залишатися одним з основних джерел, за допомогою 

якого збираються наступні види інформації: 

-про фінансово-господарської діяльності підприємств; 

-про обсяги виробництва та витратах на виробництво товарів і послуг у різних галузях 

економіки; 

-про розвиток соціальної сфери; 

-про зайнятість і оплату праці працівників в галузях економіки; 

-про ціни і тарифи; 

-про наявність та рух капіталу; 

-про демографічну ситуацію; 

-про стан навколишнього середовища. 

Статистична звітність складається в залежності від потреби в конкретній інформації з  

річною, квартальної або місячної періодичністю і представляється регіональному чи 

місцевому статистичному органу (республіки, краю, області, району, міста, селища і т.п.) та  

органу, що здійснює державне регулювання у відповідній галузі економіки (міністерству,  

комітету або іншому відомству). 

Отже, для поліпшення загальнодержавної статистичної звітності необхідно також 

удосконалювати бухгалтерський облік з метою приведення його у відповідність з 

міжнародними стандартами та відображення нових категорій та операцій, які в економіці з  

централізованим плануванням не існували або були незначними (доходи від власності, 

надходження від приватизації, нематеріальні активи, операції з акціями та іншими цінними  

паперами, з землею та ін.). 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Відповідно до Закону України «Про оплату праці» №108 [1], заробітна плата - це 

винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором 

роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Облік заробітної праці є 

досить складною ділянкою бухгалтерського обліку, яка вимагає ретельної організації. На  

кожному підприємстві облік оплати праці є обов’язково. Помилки у нарахуванні заробітної  

плати автоматично призводить до цілої серії порушень, які мають найважчі фінансові (і не  

тільки) наслідки. Тому, питання нарахування заробітної плати, а також податкового, 

бухгалтерського, статистичного обліку оплати праці займають особливе місце в роботі 

бухгалтерії кожного підприємства. 

Організація оплати праці здійснюється згідно з чинними нормативно - правовими 

актами; генеральною угодою на державному рівні; галузевими та регіональними угодами; 

колективними договорами; трудовими договорами. 

Найбільш проблемними питаннями організації обліку праці та її оплати слід виділити  

наступні: 

- регламентація організації праці на підприємстві; 

- контроль за використанням робочого часу; 

- забезпечення зростання продуктивності праці; 

- своєчасне і правильне визначення сум нарахованої заробітної плати й відрахувань 

органам соціального страхування; 

- проведення у встановлені терміни всіх розрахунків з працівниками і службовцями із 

заробітної плати та інших виплат; 

- облік і контроль за використанням фонду заробітної плати та іншими грошовими 

коштами, які виділяють для оплати праці працівників підприємства; 

- впровадження мотивації праці працівників. 

Найбільш відповідальною та трудомісткою є чітка організація розрахунків з оплати 

праці на підприємстві. Це пов’язано з тим, що облік заробітної плати є трудомістким  

процесом, потребує підвищеної уваги, оскільки пов’язаний з обробленням великої кількості  

первинної інформації, має багато однотипних операцій, здійснення яких потребує багато 

часу. Крім того, законодавство України в сфері розрахунків з персоналом з оплати праці є  

найбільш нестабільним, тому вимагає постійного оновлення нормативної бази, яка 

використовується у процесі поточної роботи. 

Великою проблемою є наявність неофіційних нарахувань і виплат заробітної плати  

працівникам без сплати встановлених законодавством податків і платежів, так звана 

заробітна плата «в конвертах». Державними органами робляться кроки щодо запобігання  

цьому, але, на жаль, вони є недостатньо ефективні. 

Порядок обліку розрахунків за виплатами працівників та розкриття інформації про такі  

виплати у фінансовій звітності визначається НП(С)БО 26 «Виплати працівникам» [2], або  

МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам» [3] залежно від обраної підприємством системи 

стандартів. МСФЗ (IAS) 19 визначає бухгалтерський облік та розкриває інформацію про 

виплати працівникам. НП(С)БО 26, в той час, визначає методологічні засади формування в  

бухгалтерському обліку інформації про виплати за роботи, виконані працівниками, та її 

розкриття у фінансовій звітності. МСФЗ (IAS) 19 - застосовується роботодавцем для обліку 
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всіх виплат працівникам, за винятком тих, до яких застосовується МСФЗ (IAS) 2 «Платіж на  

основі акцій», а НП(С)БО 26 - застосовується роботодавцями – підприємствами, 

організаціями, іншими юридичними особами незалежно від форм власності. МСФЗ (IAS) 19  

включає такі виплати працівникам: короткострокові виплати працівникам, виплати по 

закінченні трудової діяльності, інші довгострокові виплати працівникам, виплати при 

звільненні, у свою чергу до НП(С)БО 26 відносять наступні виплати - поточні виплати, 

виплати при звільненні, виплати по закінченню трудової діяльності, виплати інструментами  

власного капіталу підприємства. 

Можна зробити висновок, що за змістом МСФЗ (IAS) 19 та НП(С)БО 26 хоча і не 

суттєво, проте дещо відрізняються, це зумовлено національними особливостями та 

неодноразовими спробами наблизитися до норм МСФЗ. 

В Україні досить часто змінюються законодавчі та нормативні документі, які 

регламентують оподаткування витрат на оплату праці, тому бухгалтеру необхідно завжди  

пильно слідкувати за змінами. Це стосується і змін величини прожиткового мінімуму та  

мінімальної заробітної плати, адже від цього залежить розмір утримань податку з доходів 

фізичних осіб, розмір податкової соціальної пільги тощо. 

Для вдосконалення бухгалтерського обліку необхідно забезпечити працівників 

комп’ютерною технікою необхідної потужності, а також належним бухгалтерським 

програмним забезпеченням, які допомагають якісно та швидко фіксувати необхідну 

інформацію, визначити розрахункові операції, та зводить до мінімуму виникнення помилок  

при розрахунках в ручну, а також потрібно відходити від рукописних облікових реєстрів, в  

тому числі і в обліку використання робочого часу. 

Одним із можливих напрямів удосконалення оплати праці працівників є підвищення  

матеріальної зацікавленості працівників через преміювання, надбавки, надання додаткових  

відпусток тощо. Керівництву підприємства необхідно побудувати добрі відносини в 

колективі, щоб саме цей психологічних клімат сприяв поліпшенню працездатності 

працівників. Успішний вплив на трудову мотивацію персоналу проявляється саме тоді, коли  

працівник бачить, що він цінний для підприємства, самі ж працівники мотивуються 

проявляти ініціативність, рішучість, свої організаторські здібності. 

Ефективним фактором, що також впливає на підвищення продуктивності праці є 

запровадження так званого   «соціального пакету», тобто надання роботодавцем певних благ  

у вигляді пільг, компенсацій особистих витрат пов’язаних з роботою. Соціальний пакет має  

стимулюючу роль і є досить важливим інструментом впливу на стан і впевненість 

працівника, тривалість та успішність його трудових відносин. Запровадження соціального  

пакету на підприємстві вимагає і відповідних змін в організації обліку оплати праці, які  

мають бути передбачені в обліковій політиці. 

Таким чином, облік оплати праці має бути організований таким чином, щоб сприяти  

підвищенню продуктивності трудового колективу та повному використанню робочого часу.  

Від організації обліку оплати праці залежить рівень витрат підприємства, якість, правдивість,  

справедливість, повнота і своєчасність розрахунків з персоналом. Без належно 

організованого обліку оплати праці неможлива ефективна господарська діяльність 

підприємства. 
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ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

На рівень розвитку корпоративного управління широко впливає якість корпоративної  

звітності, що подається підприємством. Високоякісна корпоративна звітність має важливе  

значення для підвищення транспарентності, сприяння залученню національних і 

міжнародних інвестицій, створенню сприятливого інвестиційного клімату, підвищення 

довіри інвесторів і підвищення фінансової стабільності підприємства. На сьогоднішній день  

фінансова звітність повинна надавати повну, неупереджену та достовірну інформацію про  

поточний стан і результати функціонування підприємства та бути надійним джерелом 

аналітичних висновків щодо подальшого розвитку та визначення економічного потенціалу  

підприємства. Саме широке впровадження інтегрованої звітності в практику вітчизняних  

підприємств дозволить покращити бізнес-середовище, дасть можливість підприємствам 

вийти на світові ринки капіталу і залучати інвестиції, орієнтуватися на майбутнє і прогнози,  

відчувати ризики і можливості, якісніше робити аналіз діяльності і приймати більш 

ефективні рішення. 

«Питанням формування і удосконалення концепції інтегрованої звітності присвячені 

праці І. Белової, Т. Бочулі, Р. Булиги, Ю. Домашенка, О. Коваленка, М. Корягіна та П.  

Куцика, Р. Костирка, С. Легенчука, І. Макаренко, Н. Маліновської, М. Проданчука, В. 

Томчука С. Адамса, Р. Сімнета, К. Безверхого, Ф. Бутинця, С. Голова, Х. Драгер, В. Жука, П.  

Німчинова, О. Олійник, М. Проданчука та інші.» [1] 

На теперішньому етапі розвитку світової економіки інтегрована звітність є одним з  

ключових інструментів управління. Світ змінюється під впливом глобалізації, розвитку 

технологій, зростання чисельності населення і тиску на екосистему у зв’язку зі збільшенням  

споживання природних ресурсів. Інтегрована модель звітності є інструментом отримання  

повної інформації щодо діяльності підприємства, відображає ризики і можливості та 

об’єднує не фінансові та фінансові показники. «Сучасна структура корпоративної звітності  

сформувалась, зокрема, в результаті змін підходів до складання бухгалтерської звітності,  

внаслідок проникнення глобалізації у всі сфери життєдіяльності суспільства; розвитком 

економічних теорій та теорій менеджменту; розвитком поняття соціально відповідального  

бізнесу. Адже основою інформації щодо діяльності підприємства, яка підлягає відображенню  

у звітності, висвітленню та оприлюдненню, на підставі якої приймаються управлінські 

рішення є дані бухгалтерського обліку. Відтак, звітність стає інструментом інформаційного  

впливу на зацікавлених сторін» [2]. Необхідну інформацію для створення стійких 

економічних суб’єктів та економіки в цілому, можна отримати, розуміючи бізнес-модель, 

організаційну структуру компанії, операційне середовище, виклики та можливості, які вона 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2014_1_45(дата
http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3003/40.pdf
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створює, стратегічні цілі, моделі управління і системи винагород співробітникам, стратегії 

подальшого розвитку тощо. Наразі користувачу звітності недостатньо бачити лише фінансові  

показники діяльності підприємства. 

Інтегрована звітність має такі відмінні риси в порівнянні із традиційною фінансовою 

звітністю: 

 застосування інтегрованого мислення, яке передбачає «об’єднання в ціле будь- 

яких окремих частин» різних звітів підприємства; 

 відображення не тільки фінансового, а й інших видів капіталу; 

 орієнтація на стратегічний взаємозв’язок минулого і майбутнього; 

 розширення часових меж, збільшення довіри і прозорості інформації; 

 гнучкість за рахунок надання підприємствами інформації, яку вони вважають 

суттєвою; 

 стислість, змістовність та публічність інформації; 

 орієнтація на процеси цифровізації. 

Інтегровані звіти мають спільну мету – надання інформації про результати діяльності 

підприємства у соціальній сфері; вплив діяльності підприємства на навколишнє середовище;  

наявність нефінансової інформації про якісні та кількісні аспекти соціально-економічної 

діяльності; певні відмінності, які пов’язані з висвітленням різних сфер соціальної діяльності  

підприємства. 

«Проте виникає багато проблем при застосуванні інтегрованої звітності на 

підприємстві, а саме: 

− суперечливість твердження, що інтереси інвесторів фінансового капіталу будуть  

згодом збігатися з ширшими суспільними інтересами, особливо з урахуванням національних  

особливостей функціонування ринку капіталу; 

− відсутність чіткої регламентації формування інтегрованого звіту в розрізі видів 

капіталу, незважаючи на запропоновану їх класифікацію; 

− відсутність чітких вказівок щодо форми представлення інформації про капітал 

підприємства (фінансової або нефінансової); 

− відсутність обґрунтування взаємозв’язку концепції оцінки за справедливою 

вартістю із підходами до оцінки, які можуть використовуватись при складанні інтегрованого 

звіту; 

− нерозробленість методичних підходів до оцінки окремих видів капіталу, яка 

характеризується значним рівнем волалтивності, наприклад, вартість брендів, торгових 

марок, репутації та оцінки капіталу, що створює цінність в майбутньому; 

− відсутність дієвої методики оцінки та облікового відображення природного капіталу  

в бухгалтерському обліку та інтегрованій звітності; 

− незрозумілість порядку організації бухгалтерського обліку для формування 

інформації про окремі види капіталу підприємства, зокрема, природного, соціального, 

людського та інтелектуального, що потребує наявності у бухгалтерів додаткових 

професійних компетенцій; 

− неврахування можливості виникнення синергетичних ефектів від використання 

різних видів капіталу на підприємстві, що має підлягати бухгалтерському відображенню; 

− необхідність розробки методології аудиту інтегрованої звітності, особливо в частині  

нових видів капіталу, інформація про які відображається в інтегрованій звітності в 

фінансовій та нефінансовій формі.» [1] 

На мою думку, інтегрована звітність стає найбільш інноваційним і цілісним підходом  

до корпоративної звітності у світі та в Україні. Доцільним задля розвитку практики 

застосування інтегрованої звітності є запровадження спеціальних ініціатив серед рівних груп 

користувачів: 

4. ініціатива підприємств у впровадженні інтегрованої звітності; 
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5. активна підтримка ініціативи підприємств щодо практики застосування 

інтегрованих звітів з боку інвесторів, фінансових посередників та неприбуткових 

організацій; 

6. розвиток законодавчої ініціативи щодо розвитку інтеграції звітної інформації на 

фондовому ринку. 

Отже, інтегрована звітність виробляє більш зв’язний і ефективний підхід до 

корпоративної звітності. Її метою є підвищення якості інформації, доступної постачальникам  

фінансового капіталу, для забезпечення більш ефективного та продуктивного розподілу 

капіталу. Разом з тим ця звітність корисний для всіх зацікавлених сторін, яким важлива  

оцінка здатності підприємства створювати вартість протягом тривалого часу. Тому вона є 

новою парадигмою трансформації процесу звітування для сучасних підприємств, особливо у  

корпоративній сфері. Але нові умови економічного розвитку вимагають оновлення 

методологічних підходів до складання та подання звітності, ведення обліку в умовах 

формування інтегрованої інформації, розширення функцій управління тощо. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ЕПОХУ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Економічний розвиток країни характеризується впровадженням сучасних 

інформаційних технологій. Цифрова економіка являє собою тип економіки, що 

характеризується активним впровадженням і використанням цифрових технологій 

зберігання, обробкою й передачею інформації в усі сфери людської діяльності. “Цифрова 

економіка – це економіка, що базується на цифрових комп’ютерних технологіях та 

інформаційно-комунікативних технологіях (ІКТ), але, на відміну від інформатизації, цифрова  

трансформація не обмежується впровадженням інформаційних технологій, а докорінно 

перетворює сфери і бізнес-процеси на базі Інтернету та нових цифрових технологійˮ [1, c. 

12]. 

Основною проблемою розвитку цифрової економіки в Україні є відсутність системної  

державної політики у даній сфері, хоча впродовж останніх років було зроблено чимало 

позитивних кроків. Наявність вимоги до єдиного інформаційного простору стає головною  

ознакою цифрової епохи. Відповідно і бухгалтерський облік повинен вдосконалюватися з  

урахуванням розвитку сучасних цифрових технологій, фундаментальної та прикладної 
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науки. Збір, опис, зберігання та обробка даних у цифрову епоху економіки змінюється і стає  

логічним поєднанням сучасного наукового розвитку в рамках бухгалтерської інформаційної  

системи. Реалії сьогодення потребують від бухгалтера хоча б базового розуміння 

інформаційно-комунікаційних технологій, а наявність цифрових навичок стає основною 

вимогою до персоналу. 

Бухгалтерський облік в умовах цифрової економіки потребує гнучкості облікового 

процесу і відповідних знань від працівників бухгалтерії при впровадженні та використанні 

інформаційних систем і технологій нового покоління з метою формування своєчасної, 

достовірної інформації про діяльність підприємства. Тому існує проблема удосконалення  

змісту інновацій в системі бухгалтерського обліку, що відображає вже існуючі практики 

цифрової економіки. Інформація стає найважливішим джерелом конкурентоспроможності.  

Збір, опис, зберігання та обробка даних дозволяють отримувати цінну інформацію для 

подальшого використання у фінансових процесах. Бухгалтер повинен вміти оцінювати, 

синтезувати аналітичні результати та вносити слушні пропозиції. За таких обставин 

поєднання технологічних інновацій та бухгалтерського обліку стане ефективним. 

Представники даної професії повинні мати такі компетентності, які забезпечать їм 

конкурентоздатність в цифровому соціально-економічному середовищі. 

Розвиток бухгалтерського обліку у зв’язку з оцифруванням соціально-економічних 

відносин пов’язаний, насамперед, із впровадженням ІТ-засобів та технологій, що 

сприятимуть усуненню недоліків існуючої системи бухгалтерського обліку, аналізу, 

контролю та оподаткування. Цифрова трансформація бухгалтерського обліку в майбутньому  

лише збільшиться, оскільки використання ІТ-інновацій дає змогу вирішувати нові проблеми, 

модернізувати концепції обробки та передачі інформації, сприяє ефективності 

бухгалтерських процесів. 

Якісний розвиток цифрових послуг в бухгалтерському обліку дозволяє мінімізувати  

людський фактор у прийнятті рішень та отримувати швидку й якісну інформацію про 

процеси. Водночас, оцифрування – це інструмент для створення, впровадження та 

використання переваг системи бухгалтерського обліку, що вдосконалюється, ІТ- 

технологіями. Робота в умовах пандемії 2020-2021 років яскраво продемонструвала, 

наскільки важливо було йти в ногу з часом у веденні бізнесу, в т.ч. і бухгалтерського обліку.  

Компанії, які були до цього готові набагато простіше інтегрували процеси під час віддаленої  

роботи. 

З огляду на те, що інформація, комунікації та цифрові технології дають можливість  

активізувати процеси обліку, контролю, аналізу й оподаткування, цифрова трансформація  

бухгалтерського обліку – це обов’язковий і важливий крок для підвищення ефективності  

діяльності підприємств. 

Таким чином, на наш погляд, було б доречно, майбутні наукові дослідження зосередити 

на критичному дослідженні ключових концепцій системи бухгалтерського обліку в умовах  

цифрової економіки. 
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ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З 

КРЕДИТОРАМИ 

 

При здійсненні господарської діяльності, підприємства та організації мають на меті  

працювати стабільно та ефективно. Для того, щоб займати провідні позиції на ринку та  

працювати максимально рентабельно – необхідно приділяти належну увагу питанням 

пов’язаним з обліком процесів постачання. 

Усі господарські операції, крім тих, що ведуть до зростання власного капіталу, 

викликають зміни кредиторської заборгованості. Бухгалтерські рахунки, на яких 

відображається кредиторська заборгованості, “працюють” більше всіх. 

Кредиторська заборгованість є природною складовою бухгалтерського балансу 

підприємства. 

Кредиторська заборгованість характеризує борги підприємства, використання 

підприємством позикових коштів. Уміння працювати чужими грішми й уміння купувати 

товари (роботи, послуги) у кредит, тобто з відстрочкою оплати, є найважливішими 

фінансовими навичками. При цьому найважливішим показником є зміна суми кредиторської  

заборгованості та її співвідношення із грошовим потоком, що залежить від швидкості 

погашення (обороту) дебіторської заборгованості. 

Таким чином, достовірність відображення в бухгалтерському обліку кредиторської 

заборгованості є найважливішою умовою ефективного управління грошовим потоком. 

Дуже важливим є достовірний облік кредиторської заборгованості і для податкової 

політики підприємства, для обґрунтування розрахунку таких податків як ПДВ і податок на  

прибуток. 

Зобов'язання це заборгованість підприємства, що виникла в результаті минулих подій і  

погашення якої, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у  

собі економічні зиски. 

У бухгалтерському обліку зобов'язання визнається тільки тоді, коли його оцінка може  

бути вірогідно визначена й існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому 

внаслідок його погашення. Отже, у бухгалтерському обліку зобов'язання повинне 

нараховуватися тільки на підставі документів, що мають грошову оцінку. У бухгалтерському  

обліку до складу зобов'язань включаються не тільки суми фактичного боргу перед 

кредитором, але й суми боргу, які виникнуть у майбутньому. Це забезпечення, або резерви  

майбутніх платежів {це відпустки, гарантійні послуги тощо), а також так звані “доходи 

майбутніх періодів”, тобто суми за зобов'язаннями, які ще не виконані, але обов'язково 

будуть виконані і повернення коштів за ними не передбачаються. 

Кредитори - це особи, яким підприємство заборгувало кошти, їхні еквіваленти, активи, 

а також роботи чи послуги. Кредиторська заборгованість - це один з видів зобов'язань 

підприємства. До складу зобов'язань, крім кредиторської заборгованості, входять також 

забезпечення й доходи майбутніх періодів. Кредиторську заборгованість прийнято поділяти  

на довгострокову й поточну. 

До основних видів кредиторської заборгованості належить: 

1. Банківські кредити й фінансова допомога на оборотній основі, надані на строк більше  

12 місяців. Така заборгованість відображається на підставі виписок банку, що підтверджують  

надходження коштів на рахунок підприємства. 
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2. Короткострокові кредити й позики, надані на строк до 12 місяців. Відображаються  

аналогічно попередньому виду. 

3. Заборгованість за придбані товари, виконані роботи, надані послуги (заборгованість  

за товарними операціями. Підставою для відображення такої заборгованості є накладні, акти 

приймання робіт і послуг, рахунку-фактури тощо. 

4. Заборгованість за отриманими авансами на поставку товарів, виконання робіт, 

надання послуг. Для відображення цього виду заборгованості підставою є виписки банку, що  

підтверджують одержання підприємством таких авансів. 

5. Заборгованість по заробітній платі, авторській винагороді, винагороді за виконання  

робіт (послуг) за договорами цивільно-правового характеру. Підставою є розрахунково- 

платіжні відомості. 

6. Заборгованість перед підзвітними особами, у тому рахунку заборгованість за 

відрядними витратами, що враховується за кредитом paxунку 372 «Розрахунки з підзвітними  

особами». Для відображення такої заборгованості підставою є авансові звіти таких осіб. 

7. Заборгованість за відсотками за товарні й фінансові кредити, облігації, векселі. 

Підставою для відображення цієї заборгованості є договори або інші документи, що 

визначають суму й строки сплати такої заборгованості. 

8. Заборгованість за дивідендами. 

9. Заборгованість за іншими пасивними доходами: орендній платі, роялті тощо. 

10. Заборгованість перед бюджетами з податків і обов'язкових платежів, підставою для  

відображення є розрахункові документи підприємства. 

11. Заборгованість за внесками на обов'язкове й добровільне страхування. Для 

відображення такої заборгованості є договори, що визначають розміри й строки сплати таких 

внесків. 

12. Заборгованість за фінансовими санкціями і компенсаціями збитків, нанесених 

іншим особам, підставою для відображення такої заборгованості є рішення суду, визнання  

підприємством претензій. 

Організація бухгалтерського обліку розрахунків з кредиторами потребує комплексного  

підходу управлінського персоналу підприємства до вирішення проблем забезпечення 

стабільності фінансових потоків, насамперед, унаслідок основної діяльності. Комплексна 

система організації бухгалтерського обліку розрахунків з кредиторами в єдності методичних  

та організаційних аспектів дасть змогу забезпечити вчасність та повноту погашення іншої  

кредиторської заборгованості. 
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РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ 

 

Організація бухгалтерського обліку на кожному підприємстві здійснюється на 

підставі нормативно-правових документів та документів, розроблених менеджментом 

підприємства. Це дає можливість забезпечити порівнянність облікової та звітної інформації, 

її єдність не лише за формою, а й за змістом. Так як в основі облікової політики лежить  

сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для ведення  

бухгалтерського та податкового обліку, складання та подання фінансової звітності. Саме 

вивчення діючих та дослідження нових підходів до формування і дотримання облікової 

політики відіграє значну роль в покращенні організації бухгалтерського обліку, 

внутрішньогосподарського контролю та економічного аналізу фінансово-господарської 

діяльності підприємства. 

Облікова політику, як елемент організації облікового процесу, відіграє важливу 

роль. Так, більшість вчених в цьому питанні мають спільну точку зору та виділяють три  

етапи організації облікового процесу: 

- методичний; 

- технологічний; 

- організаційний. 

Слід відмітити, що саме методичний рівень формує подальший напрямок розробки 

на технологічному та організаційному етапах. Це обумовлено тим, що на методичному рівні  

обираються методи відображення господарських процесів і операцій відповідно до П(с)БО та  

враховуються вимоги відповідних законів України[1]. 

Зокрема, одним з найважливіших питань, які мають бути висвітлені в наказі про  

облікову політику, є необхідність визначення застосування підприємством МСФЗ або 

П(С)БО при складанні фінансової звітності, оскільки норми цих стандартів, які регулюють  

питання методики ведення обліку не тільки необоротних активів, але й усіх об’єктів, 

різняться між собою. Також одним з найважливіших елементів облікової політики є 

визначення рівня суттєвості, оскільки саме суттєва облікова інформація може впливати на  

прийняття управлінських рішень [3]. 

Формування облікової політики - це непростий процес, який вимагає наявність 

організаційних, технічних, кадрових можливостей. Формування та застосування облікової  

політики відбувається на п’яти рівнях, до яких віднести: 

- міжнародна облікова політика; 

- міждержавна облікова політика; 

- державна облікова політика; 

- галузева облікова політика; 

- облікова політика підприємства [2] 

При підготовці положення (наказу) про облікову політику підприємства потрібно 

забезпечити вимоги Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, незмінність прийнятої  

методології відображення окремих господарських операцій і оцінки активів, повноту 

відображення в обліку за звітний період всіх господарських операцій, повноту і правильність 

визначення доходів і витрат у відповідних звітних періодів, відповідність даних аналітичного  

обліку даним синтетичного обліку. 

Формуючи облікову політику виходять з того, що підприємство функціонує 

безстроково, а всі господарські операції відносять до того звітного періоду, що в ньому вони 
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відбувалися. Вибрана облікова політика застосовується підприємством з року в рік. У будь - 

якому разі вона має залишатись незмінною принаймні протягом календарного року. Наступні 

її зміни можуть спричинятися змінами в законодавстві (відповідних нормативних актах),  

розробкою та застосуванням нових методів ведення обліку або суттєвими змінами в умовах  

роботи чи в структурі підприємства. Про зміни в обліковій політиці з їх ретельним 

обґрунтуванням підприємство повідомляє в пояснювальній записці до річного звіту. 

Досвід країн з розвиненими ринковими відносинами свідчить про те, що важливою  

складовою загального механізму управління господарською діяльністю підприємств є уміло  

сформована облікова політика. 

Таким чином, облікова політика визначає ідеологію господарювання підприємства 

на тривалий період, сприяє посиленню обліково-аналітичних функцій в управлінні 

підприємством, дає змогу оперативно реагувати на зміни, які відбуваються у виробничому 

процесі, ефективно пристосовувати виробничу систему до умов зовнішнього середовища,  

знизити економічний ризик і добитися успіхів в конкурентній боротьбі. Розробка та 

прийняття облікової політики кожним підприємством сприяє поліпшенню бухгалтерського  

обліку, зміцненню його правової основи і забезпечує належну ефективність роботи  

відповідної господарської одиниці. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА МСФЗ 

 

На сьогоднішній день вітчизняні підприємства повинні складати прозору фінансову  

звітність та постійно підвищувати інвестиційну привабливість своєї діяльності. Важливою  

умовою звітності є її складання за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – 

МСФЗ). Одна з найголовніших економічних реформ нашої держави являє собою 

трансформацію насамперед бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

В Україні деякі суб’єкти господарювання складають фінансову звітність згідно ст. 12  

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а саме: 

- підприємства, що становлять суспільний інтерес (підприємства  – емітенти цінних 

паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні 

пенсійні фонди, а також підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих  

підприємств); 

- публічні акціонерні товариства; 

- підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин  

загальнодержавного значення; 

http://www.zakonl.rada.gov.ua/
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/17715/1/%D0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/30121/1/108.PDF
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- інші підприємства, які провадять господарську діяльність видами, перелік яких 

визначає Кабінет Міністрів [1]. 

На практиці не прописана послідовна трансформації звітності, тому підприємство 

самостійно вирішує етапи, які умовно можна поділити наступним чином: 

1 етап: підготовчий, на якому здійснюється обробка облікових даних, зокрема, 

оборотно-сальдової відомості, облікових регістрів, підготовка фінансової звітності за 

Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (далі – НП(С)БО). На 

цьому етапі здійснюється підготовка таблиць (трансформаційних) для перенесення облікової  

інформації, яку слід трансформувати та підготовити допоміжні накопичувальні відомості.  

Слід також оцінити застосування облікової політики, а саме виявити причини зміни 

облікової політики (якщо вони є). Облікова політика за МСФЗ – це система, яка сприяє 

формуванню повної, достовірної, об’єктивної інформації про фінансовий стан і фінансові  

результати діяльності підприємства [2]. Далі необхідно підготовити данні для проведення  

коригування. Наступним кроком є інвентаризація облікових рахунків на початок звітного 

періоду, за допомогою якої слід виявити помилки в обліковій інформації, виявити несуттєві  

операції. Та провести аналіз між НП(С)БО та МСФЗ; 

2 етап: основний, на якому безпосередньо відбуваються коригування з використанням  

методу подвійного запису та підрахунок коригуючих показників, виправлення помилок; 

3 етап: узагальнення результатів трансформації та складання фінансової звітності за  

МСФЗ. На цьому етапі визначаються суттєві статті звітності, які потребують додаткового 

розкриття. Слід зазначити, що суттєва інформація може вплинути на управлінське рішення. 

Трансформація фінансової звітності – це процес, який не має чіткого методологічного 

інструментарію та має розбіжності в системі облікової оцінки за національними 

положеннями та міжнародними стандартами. Ефективність та якість процесу трансформації  

можна забезпечити лише за наявності безперервного контролю за дотриманням діючого 

законодавства, через незалежну аудиторську перевірку показників фінансової звітності за 

НП(С)БО та МСФЗ, поданням та оприлюдненням звітності за МСФЗ. 

Отже, трансформація полягає у проведенні коригувань показників фінансової звітності,  

які укладено за НП(С)БО, суттєвою проблемою якої є не відповідність деяких норм 

національних облікових стандартів вимогам щодо міжнародного законодавства. 
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У бухгалтерському обліку крім балансових рахунків застосовуються також 

позабалансові рахунки, залишки за якими не включаються до балансу, так як на них 

відображаються кошти (активи), що тимчасово перебувають у суб'єкта господарювання і не  

належать йому. Необхідність відокремленого обліку цінностей, котрі належать до цього 

суб'єкту господарювання, на позабалансових рахунках обґрунтовується тим, що в балансі  

повинні відображатися тільки належні йому кошти і джерела, які їх формують. 

Відображення на позабалансових рахунках не власних коштів проводиться для того,  

щоб не перебільшити розмір коштів, що знаходяться у власності суб'єкта господарювання. В  

іншому випадку такі кошти були б відображені в балансі двічі: один раз у власника і другий - 

у суб'єкта господарювання, де вони знаходяться в тимчасовому користуванні і якому вони не  

належать [2, с. 80]. 

У процесі здійснення виробничої діяльності організації здійснюють господарські 

операції, які пов'язані з використанням і зберіганням не належить їм майна, але перебуває 

певний час у їх розпорядженні або на тимчасовому зберіганні. Крім того, в організації 

можуть виникати певні вимоги (зобов'язання) при невиконанні одним з партнерів умов 

договорів. 

Основними завданнями позабалансових рахунків є: 

 Забезпечення контролю за використанням матеріальних цінностей, які не 

належать даному підприємству, відповідно до чинних законодавчих актів та 

інструкціями; 

 Контроль за збереженням матеріальних цінностей, що значаться на цих 

рахунках, за своєчасним оформленням  документів на надходження  і вибуття цих 

коштів; 

 Забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку на цих 

рахунках; 

 Забезпечення всебічної і повною інформацією по цих рахунках для 

потреб управління, оцінки кредитоспроможності та фінансової стійкості підприємства 

[1, с. 99]. 

Аналіз та характеристика деяких окремих рахунків: 

01 «Орендовані необоротні активи». Рахунок 01 «Орендовані необоротні активи» 

використовують для узагальнення інформації про необоротні активи, отримані бюджетною  

установою від сторонніх осіб (юридичних та фізичних) в оренду або у користування. 

02 «Активи на відповідальному зберіганні». З назви цього рахунка зрозуміло, що у 

ньому обліковують матеріальні цінності, прийняті установою на відповідальне зберігання.  

Слід зазначити, що загальні положення про зберігання речей визначені в гл. 66 ЦКУ. Так, 

за договором зберігання одна особа (зберігач) зобов’язується зберігати річ, передану їй 

другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності (ст. 936 

ЦКУ). Такий договір слід укладати у письмовій формі. Водночас законодавством 

передбачено, що прийняття речі на зберігання може бути посвідчено розпискою, квитанцією  

або іншим документом, підписаним зберігачем. У такому разі письмова форма договору  

вважається дотриманою. Пряму вказівку на це містить ч. 1 ст. 937 ЦКУ  [4]. 
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04 «Непередбачені активи і зобов’язання». Цей рахунок призначений для накопичення 

інформації про наявність непередбачених (потенційних) активів та непередбачених 

(потенційних) зобов’язань. Так, непередбачені активи — це активи, що виникли при 

узгодженні минулих господарських операцій та стануть реальними, якщо відбудеться або 

не відбудеться    в майбутньому    одна    чи    кілька     невизначених     подій.     Натомість  

під непередбаченим зобов’язанням розуміють зобов’язання, яке може вимагати витрачання  

ресурсів (але повної впевненості щодо цього зобов’язання немає) в сумі очікуваних витрат.  

Подібні визначення цих об’єктів обліку наведено в МСБОДС 19 «Забезпечення, 

непередбачені зобов’язання та непередбачені активи» [5]. 

05 «Гарантії та забезпечення». На рахунку 05 «Гарантії та забезпечення» 

відображають наявність та рух виданих установою гарантій та забезпечень виконання 

зобов’язань і платежів. І насамперед зазначимо, що гарантійне зобов’язання — це 

зобов’язання гаранта повністю або частково виконати боргові зобов’язання суб’єкта  

господарювання перед кредитором у разі невиконання ним зобов’язань за кредитом 

(позикою), залученим під державну чи місцеву гарантію. Саме так тлумачить цей термін  

законодавець у п. 151 ч. 1 ст. 2 БКУ. Правові засади надання державних та місцевих гарантій  

визначені у ст. 17 БКУ. Зокрема, місцеві гарантії можуть надаватися за рішенням відповідної  

міської ради для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань 

суб’єктів господарювання [4]. 

06 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства». Активи, передані (видані) 

згідно   із   законодавством   відповідним    категоріям    населення,    слід    обліковувати 

на позабалансовому рахунку 06 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства». 

Аналітичний облік переданих (виданих) активів доцільно вести за видами активів та окремо  

за кожною особою. Очевидно, за дебетом цього рахунка відображають видані матеріальні  

цінності, а за кредитом — їх повернення або списання у зв’язку із закінченням строку 

експлуатації таких активів (неможливістю їх подальшого використання) [7]. 

07 «Списані активи та зобов’язання». Позабалансовий рахунок 07 «Списані активи 

та зобов’язання» має два субрахунки. Спочатку поговоримо про субрахунок 071 «Списана  

дебіторська заборгованість». Цей субрахунок призначений для обліку списаної дебіторської  

заборгованості для спостереження за можливістю її стягнення у разі змін майнового стану  

неплатоспроможних дебіторів. Позабалансовий облік такої заборгованості ведуть протягом  

трьох років з моменту її списання з балансу установи. 

Дійсно, не всі боржники повертають свої борги вчасно. Навіть попри всі нагадування 

кредитора окремі з них не поспішають сплачувати рахунки. Після закінчення строк позовної 

давності суму непогашеної заборгованості списують з балансу установи. Вимоги до списання  

дебіторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув, 

визначено Інструкцією № 90 [6]. 

Отже, позабалансовий облік призначений для відображення таких господарських 

фактів, які не впливають у даний момент на стан активів, капіталу та зобов’язань установи,  

проте вимагають спостереження і контролю. Ведуть такий облік за простою системою. Тобто  

записи про надходження   та вибуття   матеріальних цінностей,   утворення   умовних прав  

і зобов’язань проводять тільки на одному позабалансовому рахунку. При цьому вказують  

зміст і кількісно-вартісні показники операції. Отже, такий облік не передбачає застосування  

принципу подвійного запису. 
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ОЗНАКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ  

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Конкуренція – це термін, який характеризує ринкову економіку, вільну від прямого 

втручання держави у її розвиток. Зрозуміло, що у певних галузях економіки можна 

прослідкувати монополію або олігополістичний ринок, проте основна перевага ринкової 

економіки, що такі приклади видів ринкових відносин є у дуже малих сферах діяльності 

(військова та оборонна сфера, сфера природних ресурсів тощо). 

Зростання рівня конкуренції між виробниками аналогічної продукції або надання 

аналогічних послуг свідчить, про зростання економіки, прилив інвестицій як внутрішніх  так і 

зовнішніх, стабільність економіки, створені юридичні та фінансові можливості для легкого 

та досить стабільного розвитку бізнесу. Для досягнення бажаного результату, отримання  

прибутку, зростання оборотів діяльності, розширення торгових площ залежить від рівня 

конкурентоспроможності підприємства. Рівень конкурентоспроможності підприємства 

досягається постійним, системним, комплексним розумінням власників необхідності 

вкладання фінансових ресурсів у розвиток, модернізацію, навчання персоналу, різні 

інформаційні платформи тощо (рис. 1). 

Дослідження наукової літератури показує, що у науковців немає єдиного 

універсального підходу щодо механізму забезпечення рівня конкурентоспроможності 

підприємства у довгостроковій перспективі. Всі їхні інструменти, методи, моделі, механізми  

різняться між собою. 

Деякі є надзвичайно теоретичними та складними у застосуванні на практиці, інші  

застарілі у своїх поглядах на розвиток бізнесу у глобальних умовах розвитку світу. Саме  

тому, кожне підприємство індивідуально, залежно від виду та сфери діяльності, 

організаційно-правової форми, фінансових можливостей, моделі управління, кваліфікації 

персоналу повинна розробляти або адаптувати під себе існуючі методи та механізми 

забезпечення конкурентоспроможності організації. 

Ознаки конкурентоспроможності організації в умовах глобалізації: 

- на рівень конкурентоспроможності впливають ліквідність, фінансова стійкість, 

рентабельність діяльності організації; 

- середовище функціонування зовнішнє та внутрішнє зовнішнє; 

- стан розвитку світової економіки в умовах глобалізації; 

- вільний вхід та вихід з ринку; 

- можливість модернізації бізнесу; 
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- залучення іноземного капіталу; 

- нормативно-правове забезпечення; 

- розвинутий банківський ринок; 

- вільний валютний ринок; 

- діючий страховий ринок, який має фінансове забезпечення іноземним 

капіталом; 

- ринок капіталу; 

 

 

Рис. 1. Фактори конкурентоспроможності організації 

 

- наявність похідних фінансових інструментів; 

- прозора та доступна податкова політика тощо. 

Конкурентоспроможність організації – це здатність виживати у конкурентній боротьбі 

з продавцями аналогічних товарів, володінням ряду переваг над конкурентами, вміння 

швидко адаптуватися до змін ринку, наявність кваліфікованого та мотивованого персоналу,  

вміння реалізовувати антикризові методи та механізми, раціональне використання товарно- 

матеріальних ресурсів, диверсифікація ризиків та моніторинг загроз зовнішнього середовища  

(ковід, війна тощо). 

Фінансові можливості 

підприємства (фінансовий стан, 

кредитоспроможність) 

 
Організаційно-правова форма 

діяльності, вид діяльності 

Асортимент товару та 

номенклатура, якість товару та 

сертифікати відповідності 

 
Рівень професійності персоналу, 

мотивації, само менеджменту, 

дисциплінованості 

Рівень конкурентоспроможності 

підприємства 



8 

80 

 

 

Вергун В. С., 

здобувач вищої освіти ступеня бакалавра, 
ОПП “Обліково-правове забезпечення управління 

бізнесом”, 

спеціальність “Облік і оподаткування” 

Наук. керівник: к.е.н., доцент Чуй І. В. 

Львівський торговельно-економічний 

університет 

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

Продуктивна діяльність субʼ єктів господарювання в Україні потребує управління 

фінансовими ресурсами, яке має забезпечити основи для стабільного розвитку підприємства  

та його постійного зростання на ринку. Тому, визначення ефективності використання 

капіталу завжди буде актуальним для будь-якого підприємства. Це є найголовнішим 

фактором ефективного його функціонування. 

Створення і ефективне функціонування підприємства неможливе без необхідного 

обсягу власного капіталу. Також його розмір показує рівень незалежності підприємства. Для  

аналізу ефективності використання капіталу використано дані фінансової звітності 

приватного акціонерного товариства “Граве Україна страхування життя” за 2021 р. Склад, 

структура і динаміка капіталу нашого підприємства наведена в табл. 1. [3] 

 

Склад, структура і динаміка капіталу 

ПрАТ “Граве Україна страхування життя” за 2021 р. 

Таблиця 1 

Капітал 
На початок року На кінець року Відхилення 

сума частка, % сума частка, % в сумі в % частки % 

Власний капітал 236132 8,4 278288 8,1 42156 17,9 -0,4 

Залучений капітал 
256627 

3 
91,6 

316807 
5 

91,9 
60180 

2 
23,4 

5 
0,4 

Всього капіталу 
280240 

5 
100 

344636 
3 

100 
64395 

8 
22,9 

8 
х 

 

За даними табл. 1 можна побачити що весь капітал приватного акціонерного 

товариства на початку року складав 2802,4 млн грн та зріс до кінця року до майже 3446,4 

млн грн. Він складався на 8,4% із власного капіталу та 91,6% залученого капіталу; на  кінець 

року частка власного зменшилася до 8,1%, а залученого відповідно зросла до 91,9%. Частка  

власного капіталу зменшилась, значить і фінансова стійкість підприємства зменшилась. 

Є багато показників для оцінки капіталу, основні з них розраховано в табл. 2. [3] 

Таблиця 2 

Показники ефективності використання капіталу ПрАТ “Граве Україна 

страхування життя” 2020-2021 рр. 

Показники 2020 2021 Відхилення 

1.Коефіцієнт фінансової незалежності (забезпеченості 
власним капіталом) 

0,084 0,081 0,003 

2.Коефіцієнт фінансової стійкості 0,974 0,972 0,002 

3.Коефіцієнт інвестування 1,15 1,23 0,08 

4.Коефіцієнт маневрування 0,510 0,476 0,034 

5.Коефіцієнт участі власних оборотних коштів у 
формуванні оборотних активів 

0,068 0,085 0,017 

6. Рентабельність власного капіталу, % 1,79 15,15 13,35 

7. Рентабельність залученого капіталу, % 0,17 1,33 1,16 

8. Рентабельність сукупного капіталу, % 0,15 1,22 1,07 
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Як бачимо, коефіцієнт фінансової незалежності зменшився з 0,084 до 0,081. При 

цьому нормою цього коефіцієнта є ≥ 0,5. Те, що в нашого підприємства показник менший за  

норму означає, що воно є фінансово залежним від кредиторів. Коефіцієнт фінансової 

стійкості зменшився з 0,974 до 0,972, хоча знаходиться він в межах норми. Коефіцієнт 

інвестування збільшився з 1,15 до 1,23 та є в межах норми. Коефіцієнт маневрування 

зменшився з 0,51 до 0,476, хоча і залишився в межах норми. Цей показник показує, яка  

частка власного капіталу знаходиться в оборотних активах . Це означає, що підприємство  

може вільно маневрувати нею залежно від зміни умов діяльності. Цей коефіцієнт перш за все  

цікавить інвесторів. Коефіцієнт участі власних оборотних коштів у формуванні оборотних  

активів зріс з 0,068 до 0,085. Частка власного оборотного капіталу в оборотних активах є  

меншою ніж норма. Але зростання з кожним роком значення його може свідчити про 

збільшення робочого капіталу, підвищення платоспроможності та ліквідності боргових 

зобов’язань, зміцнення фінансової незалежності. Рентабельність власного капіталу значно  

зросла, з 1,79 до 15,15, при цьому норма є більше 10%. Це означає, що підприємство почало  

ефективно використовувати власний капітал. А показники рентабельності залученого і 

сукупного капіталу хоч і збільшились, але ще не дійшли до ефективного використання. [2] 

Слід зазначити, що згідно чинного законодавства розмір статутного капіталу 

страхової компанії не може бути меншим за розмір мінімального капіталу. [1] Мінімальний  

капітал розраховується так, щоб покрити неочікувані збитки від ризиків, які бере на себе  

страховик у процесі діяльності протягом наступних 12 місяців, з рівнем довіри 85%. 

Розрахункове значення спершу коригується у порівнянні зі значенням капіталу 

платоспроможності – він має бути в діапазоні 25-45% капіталу платоспроможності. 

Мінімальний капітал не може бути нижчим за встановлене абсолютне мінімальне значення.  

Абсолютне мінімальне значення для страхування життя 48 млн. грн. Статутний капітал 

страховика формується і збільшується виключно у грошовій формі та зараховується на 

банківські рахунки відповідно до законодавства. Грошові внески для формування та 

збільшення статутного капіталу резиденти України здійснюють у гривні, а нерезиденти - в 

іноземній валюті або у гривні. 

Національний банк України здійснює контроль за дотриманням страховими 

посередниками відповідно до вимог Постанови НБУ при здійсненні посередницької 

діяльності у сфері страхування відповідно до законодавства. 

Отже, можна зробити висновок, що у сучасних умовах фінансовий аналіз дасть 

можливість розкрити повну та достовірну інформацію про ефективність використання 

капіталу підприємства. Аналіз основних джерел фінансування діяльності підприємства, 

формування капіталу, оцінка ефективності його використання — це найважливіша складова 

оцінювання фінансового стану. За даними фінансового звіту нашого акціонерного 

товариства можна зробити висновок, що велика частина всього капіталу підприємства 

складається з залученого капіталу, що робить діяльність підприємства дуже ризиковою. А  

використання капіталу підприємства є не повністю ефективним, так як більшість показників 

є поза межами норми. 

 

Список використаних джерел: 

1. Закон України “Про страхування” від 18.11.21 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20#Text 

2. Марусяк, Н. Л., Оробець, М. В. Аналіз формування та використання капіталу 

телекомунікаційного підприємства. Інвестиції: практика та досвід, 2022, 2: 113-119. 

3. Офіційний сайт приватного акціонерного товариства “Граве Україна 

страхування життя” https://www.grawe.ua/zvitnist-laif/ 

http://www.grawe.ua/zvitnist-laif/
http://www.grawe.ua/zvitnist-laif/
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Банківська установа оцінює кредитоспроможність позичальника, яка передує 

процесу надання кредиту. Висновки, отримані внаслідок такого аналізу впливають на 

отримання потенційним позичальником кредиту, а також від такого аналізу залежить 

величина залученого капіталу. На сьогоднішній день банки розробляють різні підходи до  

аналізу кредитоспроможності клієнтів, причому кожен конкретний банк, має власну систему  

оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника, виходячи з конкретних умов 

договору, пріоритетів у роботі банку, його спеціалізації тощо. 

У кредитному процесі винятково важливе значення має правильна та об’єктивна  

оцінка позичальника, котра визначається насамперед його кредитоспроможністю. Її 

достовірність істотно впливає як на результати конкретних кредитних угод, так і на 

ефективність кредитної діяльності банку загалом. Точність оцінки важлива й для 

позичальника, адже від неї залежить рішення про надання кредиту та про можливий його  

обсяг. 

Перш ніж надати кредит, банк глибоко аналізує фінансовий стан своїх клієнтів з 

метою оцінки їх надійності та кредитоспроможності. Кредитоспроможність – це здатність 

підприємства своєчасно і у повному обсязі розрахуватися за одержаний кредит [1, c.176]. На 

нашу думку, поняття “кредитоспроможність” слід визначати як наявність у підприємства  

передумов для отримання кредиту, його ефективного використання та вчасного повернення  

разом із нарахованими відсотками за користування ним. Таким чином, поняття 

“кредитоспроможність” містить три обов’язкові та взаємопов’язані між собою складові за  

схемою “отримання – використання – повернення”. 

Аналіз кредитоспроможності підприємства-позичальника та ефективність 

використання кредитних коштів зі сторони банків проводиться у таких напрямках: 

вивчається кредитна історія позичальника, тобто наскільки своєчасно він 
розраховувався за раніше отримані кредити, оцінюється якість звітності, компетентність і  

відповідальність керівництва підприємства; 

вивчається ділова активність підприємства; 

оцінюється прибуток з точки зору можливості сплати банку процентів за кредит, а  

також утворення резервів за рахунок нерозподіленого прибутку; 

з’ясовується цільове призначення кредиту (цілі кредитування); 

розраховується сума кредиту, виходячи із господарських потреб. 

Слід зазначити,   що   кредитоспроможність   є   поняттям   більш   ширшим   ніж 

платоспроможність. Показник платоспроможності є чинником, від якого залежить 

кредитоспроможність. Тобто за ліквідністю балансу оцінюється спроможність підприємства  

вивільнити з обороту кошти для погашення боргових зобов’язань. Тобто, 

кредитоспроможність – це один із основних методів оцінки кредитного ризику. 

Сучасні підходи до методології аналізу кредитоспроможності позичальників у 

банківських установах базуються на комплексному застосуванні кількісних і якісних 

показників. Методи і моделі оцінки кредитоспроможності позичальників, які застосовують  

зарубіжні банківські установи, класифікують наступним чином: 



8 

83 

 

 

класифікаційні (статистичні методи оцінки), до яких належать бальні системи  

оцінки (рейтингові методики) і моделі прогнозування банкрутств (що базується на MDA – 

Multiple Discriminate Analysis – множинному дискримінантному аналізі); 

моделі комплексного аналізу (на основі “напівемпіричних” методологій, тобто,  

котрі базуються на експертних оцінках аналізу економічної доцільності надання кредиту:  

“правила шести сі”, CAMPARI, PARTS, PARSER та ін.) [3]. 

За останні десятиріччя у банках Заходу розробляють методи оцінки якості 

потенційних позичальників за допомогою різного роду класифікаційних (статистичних) 

моделей. Їхня мета – виробити стандартні підходи для об’єктивної характеристики  

позичальників, знайти кількісні критерії для поділу майбутніх клієнтів на основі наданих  

ними матеріалів на надійних і ненадійних – тих, які підпадають під ризик банкрутства, й тих, 

для кого небезпека банкрутства малоймовірна. 

Рейтингові (бальні) системи оцінки створюють банки на основі емпіричного підходу 

з використанням регресійного математичного або чинникового аналізу. Ці системи 

використовують історичні дані про банківські “добрі”, “надійні” та “неблагополучні” позики  

й дають змогу визначити критеріальний рівень оцінки позичальників. 

Рейтингову модель проводять за наступними етапами: 

1. Збір та аналітична оцінка вхідної інформації за аналізований період часу. 
2. Обґрунтування системи показників, що використовуються для рейтингової оцінки 

фінансового стану підприємства, та їхня класифікація. 

3. Вибір та економічне обґрунтування критеріїв для оцінки стійкості фінансового 

стану підприємства та встановлення обмежень їхньої зміни. 

4. Підсумкова рейтингова оцінка фінансового стану підприємства [1, c.176]. 

Залежно від стану платоспроможності, фінансової стійкості, солідності т а 

можливості виконувати свої зобов’язання перед банком підприємство відносять до одного з  

п’яти класів, які характеризують його надійність: 

Клас «А» - фінансова діяльність дуже добра; 

Клас «Б» фінансова стійкість позичальника цієї категорії близька за 

характеристиками до клас «А»; 

Клас «В» - фінансова діяльність задовільна; 

Клас «Г» - фінансова діяльність незадовільна; 

Клас «Д» - фінансова діяльність незадовільна, є збитки; кредитна операція не 

забезпечена ліквідною заставою [1, c.176]. 

У практиці американських банків застосовують правило “шести сі”, де критерії 

відбору клієнтів позначені словами, що починаються на букву “сі”: character (характер 

особистості позичальника, репутація); capacity або cach flow (спроможність вчасно 

повернути кредит, фінансові можливості або потік грошових коштів); (капітал, майно, 

величина акціонерного капіталу); (забезпечення, види та вартість активів); (економічна 

кон’юнктура та її перспективи); (контроль, відповідність кредитної заявки описові кредитної 

політики банку) [1, c.177-186]. 

Щодо вітчизняних методик, то нормативні показники оцінки кредитоспроможності  

позичальника закладено в Положеннях Національного банку України “Про кредитування”,  

“Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за  

кредитними операціями банків”. 

Водночас треба зазначити, що розглянуті Положення Національного банку України  

не забороняють банківським установам самостійно встановлювати додаткові критерії оцінки  

фінансового стану позичальника, які підвищують вимоги до показників з метою адекватної  

оцінки кредитних ризиків і належного контролю за ними. У процесі такої оцінки банківським  

установам України значною мірою доцільно використовувати методики, що застосовують 

зарубіжні банківські установи [3]. 

Таким чином, для одержання комплексної оцінки кредитоспроможності 

підприємства необхідно визначити поточну та перспективну кредитоспроможність 
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позичальника. Поточну кредитоспроможність позичальника оцінюють шляхом порівняння 

розрахованих коефіцієнтів і показників з їхніми оптимальними значеннями (встановлення  

відповідності оптимальним тенденціям зміни). Для визначення прогнозної оцінки 

кредитоспроможності позичальника варто проаналізувати виявлені тенденції зміни 

оборотності та рентабельності діяльності підприємства (якщо не відбудеться суттєвих змін  

умов її здійснення і правового статусу позичальника). 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

 

Важливе значення для розуміння сутності, необхідності та передумов виникнення,  

тенденцій і перспектив розвитку економічного аналізу має вивчення історичних аспектів 

його становлення та функціонування. 

Економічний аналіз пройшов тривалий, складний і багатогранний шлях розвитку у  

світі в цілому та в Україні зокрема. Основними передумовами його появи були, по-перше, 

об’єктивні потреби економіки і політики, які полягали в необхідності здійснення 

аналітичних функцій щодо господарської та управлінської діяльності і, своєю чергою, 

обумовлювали активізацію аналізу як практичну діяльність. 

По-друге, паралельно з еволюційним поступом суспільства, зміною політичного й  

господарського устрою, виникли умови для розвитку та диференціації наук. Внаслідок цього  

економічний аналіз виокремився в окремий вид науки з власними методологією, теорією й  

організацією дослідження, а також сформувався як дисципліна для викладання в навчальних 

закладах. Це відбулося значно пізніше, на наступному історичному відрізку. Тому еволюцію  

економічного аналізу доцільно розглядати як з погляду практики, так і з погляду науки. 

У сучасній науковій літературі немає єдиної думки щодо історичних станів 

становлення та розвитку економічного аналізу. Проте більшість учених повязують розвиток  

аналізу з історичними етапами: первісної доби і стародавніх цивілізацій (з найдавніших часів  

до кінця V ст. н. с.); доби Середньовіччя (V-ХV ст.) та індустріальної і постіндустріальної 

епох (з XVI ст. до наших днів) [1]. 

В епоху первісної доби і стародавніх цивілізацій відбулося зародження аналізу. В 

епоху Середньовіччя відбулося становлення аналізу, що позначилося насамперед, на його  

організації. В індустріальний та постіндустріальний періоди відбувається розвиток 

економічного аналізу. 

Варто зазначити, що в індустріальну та постіндустріальну епохи сталися прорив у  

методологічному та інформаційному розвитку і практичному застосуванні економічного 

аналізу, відокремлення його від інших наук, насамперед статистики, бухгалтерського обліку. 
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Це забезпечило функціонування аналізу як самостійної науки, що має не тільки 

загальнотеоретичний, а й прикладний характер, а також використання його в різних видах  

економічної діяльності на всіх рівнях управління. 

Концептуальне бачення ролі, мети і функцій економічного аналізу склалося у 1981 р. 

в результаті прийнятого Американським інститутом аудиторів визначення бухгалтерського  

обліку як обслуговуючої сфери діяльності, призначеної для надання кількісної інформації,  

переважно фінансового плану, про економічні об’єкти, придатної для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень з економічних питань при аналізі альтернативних 

варіантів дій. Це формулювання свідчить про обслуговуючу функцію економічного аналізу і  

його визначальну роль у прийнятті управлінських рішень. Такий підхід сприяв деталізації,  

виникненню нових видів і форм економічного аналізу, насамперед зовнішнього, підвищенню  

його оперативності, забезпеченню комплексності і демократизму у проведенні економічного  

аналізу. 

На початку XX ст. економічний аналіз розпочинає свій розвиток і в Україні. 

“Формування науки економічного аналізу в Україні на початку ХХ ст. відбувалося в умовах  

динамічного розвитку ринкових відносин при відкритості національної економіки та 

розвитку її місця в міжнародній економічній системіˮ [2]. 

За часів незалежності України вагомий вклад у розвиток економічного аналізу 

зробили вітчизняні науковці, які присвятили свої докторські дисертації проблемам 

економічного аналізу та розвинули його теорію і методологію у відповідності до 

економічних реалій того чи іншого періоду. Основоположником вітчизняної школи 

економічного аналізу був Є. В. Мних, який захистив свою докторську дисертацію на зламі 

економічної трансформації від командно-адміністративної економіки до ринкової. 

Дослідження, присвячені розвитку науки про економічний аналіз, її теорії, методології  

та організації, виконувалися на початку ХХІ ст. в напрямі забезпечення системи управління в 

умовах розширення глобалізаційних процесів. Цим питанням присвятили свої докторські  

дисертації І.Д. Лазаришина, О. В. Олійник, О. А. Зоріна, Л. О. Примостка, І. М. Парасій - 

Вергуненко, О. М. Галенко, Т. М. Ковальчук та ін. “Праці цих науковців стали вагомим  

внеском в науку про економічний аналіз, адже визначили розвиток його теорії, методології 

та організації як основи формування інформаційної платформи управління економічними  

інститутами в економічних, політичних, геополітичних, правових та соціальних умовах. 

Практична реалізація пропозицій вчених дозволили вирішити комплекс проблем щодо 

прийняття управлінських рішень та критичних точок господарської діяльностіˮ . 

Подальший розвиток економічного аналізу вбачається у розширенні сфери 

застосування та зміні завдань і функцій у контексті нових умов господарювання. 
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ЗНАЧЕННЯ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Сучасні умови зовнішнього середовища і розвиток економіки вимагають пошуку 

шляхів збільшення ефективності функціонування підприємств, перспектив розвитку та 

розширення їх діяльності. Основну роль у цьому процесі займає аналіз господарської 

діяльності, оскільки формує інформацію, необхідну для прийняття виважених управлінських  

рішень для усталеного та ефективного функціонування підприємства. 

“На початку свого розвитку та становлення він був пов’язаний тільки з статистикою та  

обліком, однак із поглибленням економічної роботи на підприємстві виникла необхідність  

виділення аналізу як окремої системи знань, що вивчає господарські процеси, їх 

взаємозалежність, взаємозв’язок і взаємообумовленістьˮ [2]. 

У сучасних умовах “суть аналізу господарської діяльності підприємства полягає у 

комплексному причинно-наслідковому вивченні явищ і процесів, які відбуваються на 

підприємстві, з метою їх глибокої оцінки та діагностики задля прийняття обґрунтованих 

управлінських рішеньˮ [1, с. 11]. Аналітичні дослідження економічних процесів і явищ 

дають змогу виявити, виміряти та узагальнити рівень впливу економічних та інших факторів  

на результативні показники діяльності підприємств. Відповідно, аналіз господарської 

діяльності стає важливим інструментом в оптимізації облікової, податкової та інвестиційної  

політик підприємств. 

Підвищення функціональної ролі аналізу господарської діяльності у сучасних умовах  

обумовлена розширенням сфери його застосування, адже сучасні аналітичні дослідження  

спрямовуються на: 

− глибоке дослідження ринкового середовища, вимог споживачів щодо 

конкурентоспроможності товарів і продукції; 

− визначення та обгрунтування пріоритетних напрямів розвитку підприємств; 

− ефективність інвестицій; 

− вивчення кредитної і конкурентної здатності суб’єктів господарювання; 

− оцінку обґрунтованості та дієвості механізму реалізації управлінських рішень. 

Пріоритетними напрямами розвитку сучасного аналізу господарської діяльності є 

підвищення рівня ефективність аналітичних досліджень у стратегічному та поточному 

управлінні. Саме інтеграція досягнення тактичних цілей і реалізація стратегічної мети 

змінює не лише критерії оцінки, а й відносну цінність аналітичної діагностики і пошуку. 

Висока динамічність змін внутрішнього і зовнішнього економічного середовища передбачає  

вдосконалення методики й організації оперативного аналізу, спрямованого на забезпечення  

управління своєчасною дієвою інформацією про зміну економічної ситуації, причини цієї 

зміни та відхилень від регламентованих параметрів з метою своєчасного напрацювання 

рішень, які спрямовані на запобігання та усунення негативних процесів і ефективне 

маневрування виробничими ресурсами та капіталом. 

Таким чином, будь-яке управлінське рішення потребує детального обґрунтування та  

глибокого пізнання невирішених проблем і причин, які перешкоджають ефективному 

функціонуванню підприємств. Основою для прийняття рішень є інформація, яку одержують 

в результаті проведення аналізу господарської діяльності. Саме аналіз господарської 

діяльності, будучи функцією управління, дозволяє виявити як позитивні, так і негативні, 
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тенденції та фактори, які супроводжують діяльність підприємств, а також розробити заходи, 

спрямовані на усунення або ж нейтралізацію виявлених недоліків і цим самим сприяє 

прийняттю ефективних рішень. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Кризові явища, які відбуваються в національній економіці, є однією з основних причин  

втрати ліквідності та платоспроможності вітчизняних підприємств. Це зменшує потенціал  

розвитку української економіки, а, отже, призводить до розвитку проблеми збільшення 

кількості підприємств-банкрутів. З огляду на зазначене, виникає гостра необхідність 

удосконалення старих методів управління платоспроможністю та створення нових, з 

урахуванням динамічних змін зовнішнього середовища. 

За сучасних умов функціонування українські суб’єкти господарювання все частіше 

стикаються з проблемою неплатоспроможності. Суб’єкт господарювання, який не може 

виконати свої грошові зобов’язання перед кредиторами, у тому числі зобов’язання сплатити 

податки (обов’язкові платежі) впродовж трьох місяців від строку сплати, визнається 

боржником. Проте кожний боржник є потенційним банкрутом. “Банкрутство – визнана 

господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за 

допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, 

визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування 

ліквідаційної процедуриˮ [1]. 

Більшість науковців вважає, що платоспроможність підприємства означає наявність у 

нього грошей або їх еквівалентів, достатніх для здійснення розрахунків за заборгованостями,  

що вимагають негайного погашення. О. В. Фоміна, В. В. Сопко та О. О. Августова 

узагальнивши сучасні підходи, зазначають, що більшістю дослідників поняття 

“платоспроможністьˮ : 

- “визначається наявністю власних оборотних коштів та здатністю покривати витрати; 
- визначається як здатність підприємства виконувати свої зобов’язання; 

- визначається як показник фінансової стійкості; 

- ототожнюється з ліквідністю підприємстваˮ [2]. 
Загалом, можна відзначити, що основними ознаками платоспроможності є: наявність у  

достатньому обсязі коштів на поточних рахунках, відсутність простроченої кредиторської  

заборгованості, наявність у складі поточних активів високоліквідних елементів. 



8 

88 

 

 

Забезпечення платоспроможності потребує відповідного рівня управління, здатного 

підтримувати оптимальний рівень платоспроможності задля стабілізації ефективного 

функціонування та подальшого розвитку діяльності суб’єкта господарювання. 

Управління платоспроможністю підприємства є необхідним етапом у досягненні 

головної мети діяльності підприємства – зростання його ринкової вартості. Управління 

платоспроможністю підприємства, з одного боку, розглядають як підсистему управління, що 

забезпечує розвиток підприємства, а, з іншого, як процес, що має певну структуру та 

послідовність дій 

На наш погляд, процес управління платоспроможністю підприємства повинен 

включати: 

– обґрунтування політики управління платоспроможністю; 

– формування мети й основних завдань управління платоспроможністю; 

– визначення змісту та об’єктів забезпечення платоспроможності підприємства; 

– діагностику рівня платоспроможності; 

– аналіз поточної та перспективної платоспроможності; 

– прогнозування потреби у ліквідних засобах для забезпечення належного рівня 

платоспроможності; 

– визначення заходів щодо покращення управління платоспроможністю підприємством. 

Таким чином, платоспроможність є однією з найважливіших характеристик діяльності  

підприємств, а управління нею повинно бути спрямованим на виявлення потенційних загроз,  

попередження та нейтралізацію ризику нездатності своєчасно погашати зобов’язання. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ТА НАДІЙНІСТЮ  

СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

 

Фінансова надійність – одна із найважливіших характеристик фінансового стану будь- 

якого підприємства, яка визначає як можливість здійснення підприємницької діяльності, так 

й впливає на фінансові відносини з іншими суб’єктами господарювання. Фінансова 

надійність – комплексний показник, який ще у достатній мірі не знайшов свого широкого  

застосування. Так, важливим є його використання при отриманні позикових коштів (у тому  

числі кредитів), підписання угод із контрагентами (наприклад, перестраховиками), вихід на  

фондовий ринок, застосування у рейтингових оцінках і т.п. Надійність є індикатором 

платоспроможності та фінансової стійкості суб’єкта господарювання. Все це у повній мірі 

відноситься до діяльності страховика. Зауважимо, що фінансова надійність не є суто 

фінансовим показником. Цей показник є симбіозом фінансових, інформаційних та емоційних  

відносин. У цьому контексті відзначимо, що під емоційними відносинами ми розуміємо 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2020/9.pdf
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довіру споживачів, репутацію компанії, прихильність до компанії і т. п. Під інформаційними  

відносинами ми розуміємо обізнаність споживачів щодо діяльності суб’єкта 

господарювання, вплив інформаційних технологій (наприклад, нейро-лінгвістичне 

програмування). Без сумніву, найбільш значимим є фінансова складова таких відносин, адже  

саме вона є тим базисом, на якому будуються всі інші відносини. 

Особливої актуальності у цьому сенсі набуває проблема управління фінансовою 

надійністю страховика. Саме вона виступає індикатором того, чи зможе страховик у 

майбутньому виконати взяті на себе зобов’язання, а оцінка рівня фінансової стійкості є 

одним з найважливіших факторів при визначенні якості роботи страховика. Таким чином,  

важливим моментом для досягнення високого рівня фінансової стійкості в майбутньому є  

визначення методології дослідження фінансової надійності страховика. 

Нині в Україні бракує ґрунтовних науково-практичних праць з проблеми визначення 

методів управління фінансовою надійністю страховиків. Серед вітчизняних науковців, які  

досліджують вказані проблеми у страховій галузі, в тому числі питання забезпечення 

фінансової надійності страхової компанії, слід зазначити праці таких вчених, як Іонін Є. Є., 

Козоріз Г. Г. Особливість діяльності страховика визначає своєрідність страхового процесу, в  

основі якого перебувають гроші, які лише тимчасово затримуються у страховика й які 

страхувальник сплачує наперед. Така особливість (тобто плата наперед) потребує певних 

гарантій щодо здатності страховика відповідати за своїми зобовʼ язаннями перед 

страхувальниками. Тому цілком доречним вважати, що фінансова надійність забезпечується  

наступними чинниками: розмір власних коштів; збалансований страховий портфель;  страхові 

тарифні ставки; величина страхових резервів, адекватна сумі взятих на себе зобов’язань;  

перестрахування; застосування новітніх технологій у просуванні страхових послуг, у тому  

числі встановлення “близьких” (довірчих) взаємовідносин з клієнтами, поінформованість 

клієнтів про виконання фінансових зобов’язань. 

Страхові компанії з метою забезпечення виконання зобовʼ язань перед 

страхувальниками повинні дотримуватися певних вимог, які забезпечують їхню 

платоспроможність. З розвитком страхового ринку посилюється роль фінансового аналізу 

діяльності страхових компаній, визначення рівня їхньої надійності та платоспроможності,  

оцінки їх фінансових результатів. Але управління фінансовою надійністю лежить не тільки у  

площині законодавчого регулювання, але й залежить від менеджменту компанії. 

Для успішного функціонування в конкурентному середовищі, визначення перспектив  

свого розвитку, проведення ефективного планування та прогнозування мають бути враховані  

чинники, що впливають на роботу страховиків. Сьогодні управління фінансовою надійністю 

не зводиться тільки до фінансового аналізу. Цей процес набуває розширення у напрямку  

застосування новітніх технологій. Поінформованість споживачів страхових послуг про 

виконання страхових зобов’язань страховиком створює у споживача інформаційну базу для  

усвідомлення ступеню фінансової стійкості страхової компанії та її надійності як партнера у  

страхових відносинах. Особливо важливим стає поінформованість споживачів страхових  

послуг на регіональному рівні. 

Враховуючи, що головні офіси страховиків (материнські компанії) розташовані у Києві,  

ліміт відповідальності філій не є великим порівняно зі збитками, які приймаються на 

страхування, створюється ситуація, коли виплата страхового відшкодування за строками  

дуже затягується, виникають «несподівані» перепони у вигляді додаткових довідок, 

експертиз і т.п., що у цілому підриває довіру страхувальників не тільки до конкретної 

страхової компанії, але й до всього страхового бізнесу. Тому наступного разу потенційні  

страхувальники всіляко «уходять» від страхування, тим самим наражаючи на ризик не тільки  

себе, а, по великому рахунку, й економіку країни. Вказаний чинник не враховується при  

дослідженні розвитку галузі страхування. 

Дослідження стійкості і надійності страхової компанії зводиться до аналізу звітності за  

рівнем достатності власного капіталу страхової компанії, її платоспроможності та ліквідності  

балансу, тобто до оцінки фінансового стану страховика. Нині в економічній літературі 
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використовуються різні дефініції в оцінці фінансової діяльності та фінансового стану 

страховика, як-от: “фінансова надійність”, “фінансова стійкість”, “фінансова стабільність”,  

“платоспроможність”, “ліквідність” тощо, що дає можливість довільно їх трактувати. 

Більшість характеристик фінансового стану, що використовуються в науковій  

літературі, можуть розглядатися як окремі аспекти (показники) фінансової стійкості. Нами  

пропонується підхід, за яким фінансова надійність страховика характеризується такими  

ознаками фінансового стану: 

1) високою платоспроможністю, тобто здатністю вчасно розраховуватися за своїми 

зобов'язаннями; 

2) високою ліквідністю балансу, тобто достатнім рівнем покриття залучених пасивів 

активами; 

3) високою рентабельністю, тобто значною прибутковістю, яка забезпечує необхідний 

розвиток підприємства; 

4) поінформаністю клієнтів (кількість інформаційних повідомлень по відношенню до 

клієнтської бази); 

5) лімітом відповідальності по відношенню до розміру страхового ризику, прийнятого 

на страхування за окремою філією, скоригованим на рівень виплат. 

Слід враховувати й зміщення акцентів у страхуванні за видами ризиків. У цьому 

контексті можна говорити про європейську систему аналізу ризиків. Відповідно до 

страхового регулятора ця програма має забезпечити перехід від переважно квантитативного 

(кількісного) до комплексного аналізу ризиків – страхових, кредитних, операційних та інших 

– в сукупності їх кількісних і якісних характеристик та на основі цього об’єктивно оцінити  

потребу компанії в капіталі і реальний рівень її фінансової надійності. 

Така система дозволяє зрозуміти в цілому по ринку і по кожній компанії окремо за  

якими ризиками є надлишковий капітал і по яким має місце недорезервування, що в ідеалі  

має призвести до більш раціонального використання наявних фінансових ресурсів і появи у 

компаній «свободи маневру», наприклад, в плані збільшення капіталізації або просування  

інноваційних продуктів. В перспективі це має створити більш сприятливі умови для 

інвестування страхових резервів в реальний сектор економіки. 
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ  

ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

 

Ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства будь-якої форми 

власності вимірюється її результативністю. А для цього необхідне прийняття управлінських 

рішень, якість яких на рівні господарюючого суб'єкта, залежить від якості їхнього 

аналітичного обґрунтування. Отримання ключових інформативних показників, що дають 

об'єктивну оцінку фінансового стану підприємства, є основною метою аналізу. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
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Первинною базою аналізу є дані бухгалтерського обліку та звітності. 

Відповідно до закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні” фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний  

період. У широкому розумінні звітність – це сукупність облікових записів, завдяки якій  

можна дослідити фінансово-господарську діяльність підприємства. У більш вузькому 

розумінні, звітність знайомить з обліковими записами, що опираються на узагальнені 

показники поточного обліку і характеризують стан і результати роботи за конкретний 

звітний період. 

Практика аналізу дозволяє визначити основні способи читання фінансової звітності 

(рис.1). 
 

Горизонтальний (тимчасовий) аналіз дає можливість провести зіставлення 

кожної позиції з попереднім періодом відхилень у відсотках щодо 

базового року 
 

Вертикальний (структурний) аналіз дає можливість встановити структуру  

отриманих фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції 

звітності на результат в цілому 

 
Трендовий аналіз дає змогу провести зіставлення кожної позиції звітності  

послідовно з попередніми періодами та визначити тренд, тобто головний  

напрямок динаміки показників, що виключає випадковий ефект та 

індивідуальні особливості різних періодів 
 

Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) забезпечує можливість 

розрахувати відносини звітних даних та визначення кореляції між 

показниками 
 

Факторний аналіз дозволяє встановити вплив окремих факторів (причин) 

на ефективний показник з використанням різних методів дослідження 
 

Порівняльний (просторовий) аналіз можливий у межах підприємства та  

поза ним, тобто. Зіставлення показників даного підприємства з 

показниками конкурентів, та із середніми загальноекономічними 

показниками 
 

Рис.1. Основні способи читання фінансової звітності 

 

Інформацію фінансової звітності використовують у своїй діяльності різноманітні 

зовнішні та внутрішні користувачі цієї інформації (міністерства та відомствам, до сфери  

управління яких належать підприємства, органам державної статистики, органам державної  

податкової служби, власникам (засновникам), трудовим колективам, банкам, аудиторським  

фірмам, контрагентам тощо. 

Значення звітності важко переоцінити, адже вона : 

О
сн
о
вн

і с
п
о
со
б
и

 ч
и
т
а
н
н
я

 ф
ін
а
н
со
во
ї з
ві
т
н
о
ст

і 



8 

92 

 

 

- широко використовується у системі оперативного, поточного, перспективного 

управління та контролю на підприємствах; 

- є інформаційною базою для економічного аналізу, планування та прогнозування; 

- є важливішим джерелом економічної інформації. 

Підприємства складають звіти за затвердженими Міністерством фінансів України 

формами. Єдина система показників звітності підприємства дозволяє складати зведені  звіти 

на рівні держави за окремими галузями, територіями та по всьому народному господарству в  

цілому. Зміст звітності про господарську діяльність та ступінь фінансової стійкості є 

цінністю для потенційних інвесторів, зацікавлених у вкладенні капіталу. 

Таким чином, аналіз бухгалтерського балансу дозволяє: 

– визначити рівень забезпеченості підприємства власними оборотними засобів; 

- встановити за рахунок яких статей змінилася величина оборотних засобів; 

- оцінити загальний фінансовий стан підприємства без розрахунку аналітичних 

показників. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ПРИБУТКУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Основним показником діяльності підприємства є прибуток. Чистий прибуток – це 

результат діяльності будь-якого суб’єкта господарювання, який отримує підприємство після  

сплати всіх податків. Він є ознакою інвестиційної привабливості і ділової активності 

підприємства та засвідчує рівень його економічної безпеки 

З огляду на зростання кількості збиткових підприємств в Україні впродовж останніх 

років актуалізується питання систематичного аналізу фінансових результатів задля 

своєчасного виявлення чинників, які обумовлюють появу негативного результату 

господарювання. 

Значний вклад у розробку методичних засад аналізу фінансових результатів 

підприємств здійснили такі науковці, як: М. С. Білик, Р. Ф. Бруханський, Л. В. Дікань, А. Г.  

Загородній, Г. І. Кіндрацька, П. О. Куцик, І. Д. Лазаришина, Є. В. Мних, Л. М. Пилипенко, Н.  

С. Струк, А. Д. Шеремет, П. М. Яріш та ін. Однак зміна умов господарювання обумовлює 

необхідність удосконалення підходів до методики та організації аналізу фінансових 

результатів. Зокрема, Куцик П. О., Воронко Р. М., Редченко К. І., Воронко О. С. вважають, 

що “аналіз фінансових результатів суб’єктів бізнесу повинен бути спрямований на 

визначення їх складу, динаміки і структури у цілому по підприємству і, що не менш важливо, 

– за окремими видами діяльності, на що не звертається увага у працях ряду науковцівˮ [1]. 
Узагальнивши існуючі підходи науковців до порядку здійснення аналізу фінансових 

результатів, вважаємо за необхідне виділити такі етапи їх аналізу: 
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– аналіз динаміки обсягів та структури фінансових результатів; 

– оцінка впливу факторів на фінансові результати від різних видів діяльності; 

– аналіз взаємозв’язку “витрати–обсяг–прибутокˮ ; 

– аналіз показників рентабельності; 
– аналіз розподілу та використання прибутку підприємства; 

– аналіз резервів збільшення прибутку та підвищення рентабельності. 

Варто зауважити, що аналіз фінансових результатів має бути не тільки 

ретроспективним, але й, що важливо, оперативним. У цьому сенсі ми погоджуємось із 

думкою Т. Г. Рзаєвої та О. В. Сереветник, що у сучасних умовах доцільно “проводити  

експрес-аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, з метою отримання 

комплексної інформації про формування та використання фінансових результатів, у розрізі  

видів діяльності сегментів та ринків збуту з урахуванням ринкової орієнтаціїˮ [2 , с. 123]. 

Для проведення аналізу фінансових результатів, в основному, використовують 

горизонтальний аналіз – для співставлення показників прибутку в динаміці; вертикальний  

(структурний) – для визначення структури показників прибутку; коефіцієнтний – для 

розрахунку показників рентабельності. “Конкретний вибір прийомів і моделей аналізу буде 

залежати від визначених цілей та завдань. На сьогодні існує певна невизначеність щодо  

вибору найбільш доцільного методу, який би дозволив провести комплексний аналіз 

фінансових результатів підприємства та сприяв прийняттю ефективних управлінських 

рішень, спрямованих на удосконалення фінансової політики суб’єкта господарювання, 

орієнтованої на його стабільний розвитокˮ [1]. 

Таким чином, фінансовий результат є комплексним поняттям, який засвідчує рівень  

ефективності функціонування підприємства. Удосконалення організаційних та методичних  

аспектів аналізу фінансових результатів сприятиме своєчасному формуванню аналітичної  

інформації для прийняття управлінських рішень. 
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СУТНІСТЬ ОПЕРАТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО РОЛЬ В 

УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

В умовах динамічних змін зовнішнього і внутрішнього середовищ зростає роль 

оперативного економічного аналізу в управлінні діяльністю підприємств. Це обумовлено  

тим, що “зміни в ринковому середовищі та потреба підприємств у підвищенні якості 

управління в нових умовах господарювання вимагають отримання та оцінки великого обсягу  

даних для прийняття виважених управлінських рішень, своєчасного виявлення та подолання 
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господарських ризиків, удосконалення бізнес-процесів для зміцнення 

конкурентоспроможності суб’єктів господарюванняˮ [1, с. 218]. 

Вагомий внесок у дослідження теоретичної та методологічної бази оперативного 

економічного аналізу зробили такі науковці, як: Ф.Ф. Бутинець, І. П. Житна, І. Д. 

Лазаришина, Т. М. Ковальчук, Г. В. Савицька, Є. В. Мних, Ю. С. Цал-Цалко, М. Г. 

Чумаченко, С. І. Шкарабан та ін. Водночас зміна умов господарювання, обумовлена 

трансформаційними процесами в економіці, потребує додаткових досліджень сутності та  

значимості оперативного аналізу в системі управління підприємством, оскільки не всі його  

аспекти достатньо опрацьовані. 

Оперативний аналіз є системою щоденного вивчення показників діяльності 

підприємства та його підрозділів та оцінювання відхилень фактичного стану досліджуваного 

об’єкта від регламентованих показників, з метою швидкого втручання, у випадку 

необхідності, в операційну діяльність для забезпечення безперервної та ефективної роботи.  

Він забезпечує управління необхідною інформацією для прийняття рішень в 

короткостроковій перспективі. 

Таким чином, оперативний аналіз має на меті: забезпечити органи управління 

інформацією, яка дає змогу приймати дійові рішення щодо недопущення будь-яких 

відхилень від передбачених параметрів, зважаючи на зовнішню невизначеність та ризик; 

активно втручатися у хід виробничих процесів і постійно змінюваних господарських 

ситуацій з метою вдосконалення останніх та ліквідації “вузьких місць”; своєчасно вносити  

корективи у плани, вибирати оптимальні варіанти розв’язання проблем; сприяти  зменшенню 

ризику, пов’язаного з невизначеністю та вибором альтернативних рішень з управління 

господарськими процесами і непередбачуваними ситуаціями; забезпечувати гнучкість й 

адаптивність в управлінні, можливості швидкого реагування на зміни зовнішнього та 

внутрішнього середовищ і, як результат, підвищувати якість й ефективність управління. 

Основною перевагою оперативного аналізу є його наближеність у часі до моменту  

здійснення господарської операції. Відповідно, виявлені в процесі оперативного аналізу, 

недоліки в роботі підприємства в короткі терміни усуваються, що забезпечує виконання 

запланованих завдань. Саме оперативний аналіз дозволяє своєчасно втрутитись в 

господарські процеси та спрямувати їх в потрібний напрямок, у короткі терміни отримати  

інформацію про своєчасне виконання договірних зобов’язань, стан розрахунків, виконання  

виробничої програми тощо. 

Оперативний аналіз вирішує такі основні завдання, як: 

- виявлення небажаних відхилень від планових завдань за основними показниками 

діяльності підприємства і його підрозділів за зміну, день, декаду; 

- встановлення та вивчення причин відхилень від бізнес-плану; 

- оперативна розробка і здійснення заходів, спрямованих на усунення негативних 

факторів та забезпечення виконання планових завдань. 

Особливої актуальності та значимості набуває оперативний аналіз у сучасних умовах. 

Як зазначає Т. М. Ковальчук, його об’єктивну необхідність обумовлюють: 

- “філософія управління підприємством як відкритою соціально-економічною 

системою, що є ареною зіткнення соціально-економічних інтересів окремих людей, 

колективів, власників, суспільства; 

- потреба узгодження всієї піраміди інтересів окремих суб’єктів; 

- децентралізація системи управління – перенесення центру ваги на мікрорівень; 

- трансформація внутрішньогосподарських відносин; 

- необхідність діагностування впливу внутрішніх факторів на виникнення кризових 

явищ; 

- потреба підвищення наукового рівня управління власністю на всіх стадіях життєвого 

циклу підприємства; 

- наявність ринкових механізмів реалізації відносин власності – конкуренції та 

коопераціїˮ [2]. 
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Окрім цього, практика засвідчує, що чим більш розвинений оперативний аналіз, тим  

більш сприятливими є умови для контролю за виконанням часових параметрів (ритмічність  

виробництва та відвантаження продукції і товарів; систематичне виконання заходів, які 

забезпечують сукупне підвищення ефективності та ін.). З іншого боку, чим вищий рівень  

оперативного аналізу, тим ефективніша система економічної відповідальності, слабкіший  

вплив факторів, які гальмують її застосування. 

Таким чином, оперативний аналіз відіграє важливу роль у підготовці необхідної 

інформації для прийняття управлінських рішень. Відповідно, подальше дослідження 

дискусійних організаційних та методичних питань оперативного аналізу сприятиме 

підвищенню якості аналітичного забезпечення управління підприємством. 
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МЕТА І ЗАВДАННЯ АУДИТУ ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

На даний час в Україні вже сформувалась національна система аудиту аналогічна  

країнам з ринковою економікою, покликана сприяти розвиткові економічних відносин і 

демократизації суспільної сфери. Ця система має відповідну нормативно-правову базу, 

визначену Законом України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” [1] 

та Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості  

та супутніх послуг [2]. 

Мета аудиту доходів і фінансових результатів відповідно до МСА 200 “Загальна мета  

незалежного аудитора та здійснення аудиту у відповідності з МСА” полягає у висловленні  

аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності 

підприємства інформації про отримані підприємством доходи та сформовані фінансові 

результати. 

Критерієм оцінювання під час аудиту даної ділянки є документ, який визначає 

методичні засади формування в обліку інформації про доходи і фінансові результати 

діяльності підприємства, а саме НП(С)БО 15 “Дохід” [3]. 
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Дохід являє собою збільшення активів або зменшення зобов’язань, що зумовлює 

зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників 

підприємства) за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Фінансовий  

результат виражає прибуток або збиток, одержаний від діяльності підприємства. Прибуток  

належить до основних узагальнюючих якісних показників діяльності суб`єктів 

господарювання і характеризує кінцевий фінансовий результат та ефективність його 

діяльності. У зв`язку з цим велике значення має чітка організація контролю за формуванням  

кінцевого результату діяльності з боку податкових, аудиторських та 

внутрішньогосподарських служб у межах їхньої компетенції. 

Метою аудиту доходів і фінансових результатів діяльності підприємства є 

встановлення: достовірності первинної інформації щодо визначення доходів та формування  

фінансових результатів, повноти та своєчасності відображення первинних даних у зведених 

документах і облікових реєстрах, правильності здійснення обліку доходів і результатів  

діяльності та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності відображення  

доходів та визначення результатів діяльності у звітності господарюючого субʼ єкта, 

відповідності методики обліку та оподаткування доходів від реалізації продукції (товарів,  

робіт, послуг), інших доходів, фінансових результатів тощо, які застосовує підприємство,  

чинним нормативним документам України в періоді, що перевіряється. 

Для досягнення мети аудиту доходів і фінансових результатів аудитору потрібно 

виконати ряд завдань, до яких належать: 

- перевірка правильності розмежування доходів і фінансових результатів діяльності за 

кожною класифікаційною групою; 

- встановлення правильності умов визнання та оцінювання доходів і результатів від 

звичайної діяльності; 

- перевірка правильності відображення доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) та інших операційних доходів; 

- контроль правильності накопичення і віднесення доходів від фінансової та 

інвестиційної діяльності; 

- підтвердження достовірності і правильності відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку операцій щодо доходів і фінансових результатів діяльності; 

- підтвердження законності та правильності визначення й відображення у звітності 

доходів і фінансових результатів діяльності згідно принципів бухгалтерського обліку; 

- контроль правильності формування чистого прибутку звітного періоду, його 

розподілу та використання. 

Об’єктами аудиту операцій з обліку доходів і фінансових результатів підприємства  

можуть бути: облікова політика підприємства; операції з обліку доходів і фінансових 

результатів; записи у первинних документах та облікових реєстрах; інформація та показники  

фінансової звітності. 

Виконання завдань з аудиту доходів і фінансових результатів може бути досягнуто  

завдяки належному інформаційному забезпеченню, до якого належать: наказ про облікову  

політику підприємства; первинні документи, які використовують для відображення в обліку  

операцій з формування доходів і фінансового результату діяльності підприємства (рахунки - 

фактури, товарно-транспортні накладні, договори купівлі-продажу, платіжні вимоги, 

платіжні доручення, довідки бухгалтерії, акти, податкові накладні); регістри бухгалтерського  

обліку; внутрішня звітність; аудиторські висновки та інша документація, яка була оформлена  

у минулих періодах; річна фінансова звітність тощо. 

Аудиторська перевірка має забезпечити достовірність інформації з визначення доходу  

та фінансового результату діяльності підприємства. Тому організація аудиту має будуватися 

з врахуванням внутрішніх регламентів підприємства: 

- для кожного об’єкта, що підлягає обліку та аудиту (доходу, фінансового результату)  

формують перелік питань; 



8 

97 

 

 

- з метою досягнення підприємством встановлених параметрів розробляють 

рекомендації; 

- здійснюють оцінювання одержаних результатів за підсумками аудиторської 

перевірки; 

- забезпечують розроблення рекомендацій з ліквідації на підприємстві явищ, які 

негативно впливають на його фінансовий стан. 

Основним принципом реалізації завдань аудиту є попередження недостовірної 

інформації, зловживань щодо обліку доходів та фінансових результатів. За результатами  

узагальнення отриманих під час аудиту аудиторських доказів, які зібрані у робочих 

документах, аудитори складають аудиторський звіт, який є офіційним документом, що 

підтверджує достовірність даних бухгалтерського обліку та показників фінансової звітності. 
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АУДИТОРСЬКІ ВИСНОВКИ ТА ЗВІТИ 

 

Аудиторська діяльність має важливе значення як для розвитку сучасної економіки  

зокрема, так і суспільства в цілому. Професія аудитора пов’язана із суспільними 

зобов’язаннями, які виходять за межі послуг, що надаються конкретному клієнту, тому 

важливість аудиторської думки для користувачів звітності накладає значну відповідальність  

на кожного окремого аудитора та аудиторську спільноту в цілому. Потрібно констатувати, 

що сьогодні у світовому економічному просторі досить чітко визначені повноваження 

учасників аудиторської діяльності, їх права та обов’язки, встановлені правила поведінки на  

ринку аудиту, а також сформована багаточисельна група професіоналів, які здійснюють 

перевірки фінансової звітності та інших об’єктів. Утім, процес формування аудиторської  

діяльності не можна вважати завершеним через наявність невирішених складних питань 

підвищення якості аудиту, які мають важливе економічне та соціальне значення і набувають  

все більшої актуальності в сучасних умовах. 

Завершальним етапом аудиту є складання аудиторського висновку, тобто аудитор 

оформляє результати своєї перевірки у вигляді висновку і звіту. Аудиторський висновок – це 

офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора, аудиторської фірми, який  

складається у встановленому порядку і містить в собі висновок стосовно достовірності 

http://apu.com.ua/1151-
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звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам 

бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності. 

Складання аудиторського звіту – процес доволі складний. Згідно чинного 

законодавства аудиторський звіт – документ, підготовлений суб’єктом аудиторської 

діяльності за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності)  

відповідно до міжнародних стандартів аудиту та вимог Закону України “Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність” [2]. Зміст цього документа залежить від 

конкретних обставин і результатів дослідження господарських операцій, його форма у 

зв’язку з цим може бути довільною, він не є офіційним аудиторським документом, а 

призначений виключно для клієнта і може бути оприлюднений тільки з його дозволу. 

Аудиторський звіт за обсягом більш розширений документ, а висновок  – стислий і 

короткий. Залежно від мети складання аудиторський висновок може мати кілька призначень.  

Насамперед це змістовний, цілеспрямований висновок незалежного спеціаліста про звіт 

підприємства, разом з тим висновок є правовим актом, оскільки у визначених 

законодавством України випадках лише звіт дає інформацію про результати роботи 

підприємства, яка може розглядатися акціонерами на своїх зборах. 

Результати аудиту оформляються у вигляді аудиторського висновку, який повинен  

містити в собі чітко викладене письмове уявлення про перевірену фінансову звітність. 

Аудиторський висновок має містити такі основні елементи: 

- назву аудиторської фірми і назву підприємства-замовника; 

- посилання на фінансову інформацію, що підлягала перевірці; 

- посилання на використання Міжнародних стандартів аудиту; 

- висловлення про те, що керівництво відповідальне за фінансову інформацію, 

включаючи припущення, на яких вона грунтується; 

- обмеження на поширення фінансової інформації; 

- заяву про відсутність невпевненості у тому, що припущення не дають підстав для  

підтвердження фінансової інформації; 

- висновок про те, чи підготовлена фінансова інформація з урахуванням зроблених 

припущень і чи представлена вона у відповідності з принципами, які використовувалися на  

підприємстві; 

- необхідні застереження стосовно можливості досягнення результатів, закладених у  

фінансовій звітності; 

- дату складання висновку, яка повинна збігатися з датою закінчення всіх процедур 

перевірки; 

- адресу і підпис аудитора [1, с. 153-154]. 

Висновок аудитора може бути позитивним, умовно-позитивним, негативним. Аудитор 

може також відмовитися від надання висновку. При цьому він викладає свою думку у звіті 

іншої форми. У трьох останніх випадках висновок має містити короткий виклад аргументів, 

що обґрунтовують думку аудитора. У разі необхідності уточнення цих аргументів можливі 

посилання на інші документи, надані аудитором клієнту, які містять докладнішу інформацію. 

У всіх випадках, коли аудитор формулює висновок, який відрізняється від безумовно- 

позитивного, він має дати опис усіх суттєвих причин свого судження (невпевненості та 

незгоди). Ця інформація має бути коротко викладена в окремому розділі висновку, який 

передує формулюванню висновку, або відмові від висновку. 

За різних обставин стандартна форма аудиторського висновку може змінюватися. Усі  

зміни стандартного позитивного висновку називаються відхиленням від нього. Для опису  

різноманітних відхилень використовуються такі терміни: обмеження; модифікація; 

доповнення. 

На обмеження у висновку вказують тоді, коли пояснюють моменти невідповідності  

аудиторської перевірки через відсутність інформації або відхилення від принципів обліку. 

Аудиторський висновок є модифікованим, якщо містить додаткові пояснення, але у 

самому висновку про обмеження не йдеться. Аудиторський висновок вважають розширеним, 
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коли, крім стандартних висловлювань, він містить коментарі до інформації, яка не входить в 

основну звітність. 

Міжнародні стандарти аудиту – єдині вимоги до порядку здійснення, оформлення, 

оцінки достовірності інформації, до порядку підготовки чи кваліфікації, а також 

регламентації наданих окремих супутніх послуг і підготовки результатів аудиту. Значення 

стандартів полягає в тому, що вони визначають методологічні засади проведення аудиту. 

Застосування Міжнародних стандартів аудиту в Україні забезпечує певний рівень гарантій 

достовірності аудиторської перевірки та надання за її результатами якісного висновку і звіту. 

Таким чином, правильне і якісне формулювання підсумкових документів аудиту – 

аудиторського висновку та звіту дозволяє надати потенційним користувачам підтвердження 

виконаної роботи та висловити думку щодо достовірності перевіреної інформації. 
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СУЧАСНІ РЕАЛІЇ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ 

 

Людство завжди виявляло великий інтерес до питання контролю управління у 

результаті чого виник сучасний аудит як особлива організаційна форма економічного 

контролю. Розвиток розширеного виробництва та поява акціонерних товариств зумовили  

потребу залучення до управління підприємством найманого персоналу. Власники 

створювали цілі організаційні структури та підрозділи управління, в тому числі наймали  

бухгалтерів та внутрішніх контролерів. Власники і керівники підприємств почали вимагати  

вчасної, достовірної та оперативної інформації для ефективного управління господарюючим 

суб’єктом. 

Основним призначенням аудиту було надання замовникам аудиту висновків про 

достовірність даних, що відображаються у фінансових звітах компаній. Загалом причини, які  

зумовили появу аудиту, можна узагальнити наступним чином: брак достовірної, об’єктивної  

інформації, яка виникає в зв’язку з відокремленням власника підприємства від менеджерів  

(членів керівництва, директорів) [2]. 

Аудит є обов’язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки  

кожної країни. Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”  

визначає аудит фінансової звітності як аудиторську послугу з перевірки даних 

бухгалтерського обліку й показників фінансової звітності та/або консолідованої фінансової  

звітності юридичної особи чи представництва іноземного суб’єкта господарювання, або 

іншого суб’єкта, котрий подає фінансову звітність і консолідовану фінансову звітність групи,  

з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність у всіх суттєвих 
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аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних  

стандартів фінансової звітності чи іншим вимогам [1]. 

Загалом під аудитом розуміють оцінювання особи, організації, системи, процесів,  

підприємства, проекту або продукту. В Україні цей термін найчастіше означає перевірку в  

сфері бухгалтерського обліку. 

В сучасній економічній ситуації в Україні необхідність проведення аудиту 

викликана ще й деякими суб’єктивними чинниками: 

- недостатньою кваліфікацією працівників, що задіяні в облікових процесах, 

особливо головних бухгалтерів; 

- складною системою регулювання економіко-правових відносин господарюючих 

суб’єктів; 

- недостатньою роз’яснювальною та консультаційною роботою державних 

контролюючих органів щодо чинного законодавства, що змушує підприємства звертатися з  

цього приводу до незалежних фахівців. 

Український аудит є саморегульованою діяльністю. Офіційним регулятором 

вітчизняного аудиту є Аудиторська палата України, яка створюється і функціонує як 

незалежний самостійний орган і є юридичною особою, що вирішує важливі питання у сфері  

методологічного й організаційного управління аудитом в Україні. Повноваження 

Аудиторської палати України поширюються на такі важливі сфери аудиторської діяльності: 

- визнання професійної придатності аудиторів; 

- підвищення кваліфікації аудиторів; 

- реєстрація аудиторських фірм та аудиторів – приватних підприємців і ведення 

реєстру суб’єктів аудиторської діяльності; 

- стандартизація аудиторської діяльності (застосування стандартів аудиту і кодексу 

професійної етики); 

- контроль якості аудиторських послуг [3, с. 22]. 

До проблемних питань аудиту можна віднести: 

• брак достатнього досвіду аудиторської діяльності; 

• відсутність досконалої нормативної бази аудиту, яка б забезпечувала єдині 

критерії якості аудиту (посадові обов’язки, службова відповідальність тощо); 

• відсутність методичних рекомендацій щодо проведення аудиту; 

• недостатня кількість кваліфікованих кадрів, а звідси і неосвоєний ринок 

аудиторських послуг; 

• відсутність типових форм документів з аудиту (договорів, висновків та ін.); 

• комп’ютеризація аудиту тощо. 

Разом з тим, впровадження аудиту в сферу підприємницької діяльності має у цілому  

для держави істотні переваги порівняно з іншими формами фінансово-господарського 

контролю, зокрема: 

– значна економія державних коштів на утримання контрольно-ревізійного апарату; 

– надходження додаткових коштів у бюджет за рахунок сплати аудиторськими 

фірмами (аудиторами-підприємцями) податків; 

– незалежність, конкурентна боротьба, відповідний професіоналізм аудиторів, що 

сприяє підвищенню якості перевірок; 

– можливість вибору аудитора замовником тощо [4, с. 47]. 

Отже, проаналізувавши сучасний стан аудиту в Україні ми бачимо, що Україна має  

порівняно невеликий досвід функціонування аудиторської діяльності, існує ціла низка 

проблемних питань, які потребують якнайшвидшого вирішення, проте разом з тим наша  

країна має і потужний потенціал та перспективи розвитку незалежного аудиту. 

Аудиторські послуги в Україні розвиваються швидкими темпами, хоча й існують  

певні проблеми. Більш глибоке дослідження цих проблем може стати основою для 

визначення пріоритетних напрямків вдосконалення аудиторської діяльності з огляду на 

перспективи розвитку ринкової економіки і відносин власності в країні, а їх розв’язання 
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сприятиме подальшому впровадженню аудиторської професії в господарську практику і 

формуванню у громадськості впевненості у високій професійній майстерності аудиторів. 
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ОСНОВНІ ЗАХОДИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Діяльність митних органів України пов’язана із здійсненням митного контролю та  

митного оформлення товарiв, речей, валюти, цінностей, транспортних засобiв, які 

переміщуються через митний кордон України. 

Митне оформлення та митний контроль здійснюються особовим складом підрозділів 

регіональних митниць, і є його повсякденною роботою. Як і будь-яка діяльність, робота по 

виконанню митного контролю та митного оформлення потребує належної організації. Тобто  

всі операції, які здійснюються в процесі митного оформлення та контролю, повинні бути 

належним чином упорядковані та відображені в нормативних актах (документах), 

технологічних схемах, порядках, що визначають правову основу та послідовність дій 

співробітників митниці. 

Зважаючи на це, в будь-якій державі формується єдина система митного контролю, 

яка має відповідати тим завданням, що ставить перед собою країна. Світова практика 

свідчить про те, що основні засади щодо організації системи митного контролю 

визначаються вищими органами державного управління. Саме такий підхід знайшов своє 

відображення в практиці державотворення в Україні. 

Відповідно до законодавства України всі особи на рівних засадах мають право на  

ввезення в Україну та вивезення з неї предметів, товарів і транспортних засобів. 

Обмежування або позбавлення такого права може застосовуватися тільки у випадках, 

передбачених МКУ та іншими законодавчими актами України. 

Вже у першому Митному кодексі України 1991 р. прямо зазначалося, що “заборона  

чи обмеження не повинні створювати невиправданих перешкод для здійснення  будь-яких 

видів діяльності, не повʼ язаних безпосередньо з обставинами, що стали причиною  

встановлення цієї заборони чи обмеження”. 

До цих обставин законодавець відносить: 

- інтереси державної безпеки; 
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- захист суспільного порядку, моралі населення; 

- захист здоровʼ я людини, тварин, рослин; 

- охорона навколишнього середовища; 
- захист історичної, археологічної, культурної спадщини народу України та 

інших держав; 

- захист інтелектуальної власності; 

- захист інтересів вітчизняних виробників і споживачів. [2, c. 16] 

Основними завданнями і напрямками організації митного контролю є: 

- підготовка проектів законодавчо-нормативних актів з питань організації та 

розвитку митної інфраструктури; 

- аналіз діючих та впровадження передових форм і методів митного контролю 

та заходів підвищення ефективності; 

- запровадження інноваційних технологій митного контролю та митного 

оформлення; 

- організація взаємодії митних органів (підрозділів) зі службами прикордонного,  

санітарного, фіто-санітарного, радіологічного, ветеринарного, екологічного контролю, 

іншими контрольними службами та правоохоронними органами при здійсненні митного 

контролю; 

- розробка і запровадження нових систем захисту результатів митного 

оформлення; 

- удосконалення видів особистих забезпечень, форм їх застосування. [2, c. 24] 

Фахівці класифікують комплекс заходів системи митного оформлення на три групи: 

1. Митне оформлення – це засвідчення відомостей, одержаних під час здійснення  

митного контролю товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон  

України. 

2. Юридичне оформлення результатів митного контролю. 

3. Ведення статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за  

її межі та транзиту через її територію товарів і транспортних засобів. 

За результатами виконання основних завдань в цьому напрямі діяльності можна 

констатувати, що Держмитслужба, регіональні митниці та митниці постійно вживають 

заходів, які позитивно впливають на прискорення пропуску транспортних засобів, вантажів,  

громадян через державний кордон України, збільшення пропускної спроможності пунктів  

пропуску в умовах постійно зростаючого вантажо- та пасажиропотоків. [1, с. 41]. 

Водночас аналiз стану боротьби з контрабандою свiдчить про те, що, незважаючи на  

комплекс здiйснених органами виконавчої влади заходiв, вона продовжує поширюватись, а 

пов'язанi з нею негативнi процеси набувають дедалi витонченiших форм, що завдає значної  

шкоди економiцi України, негативно впливає на кримiногенну ситуацiю в державi. 

Варто наголосити, що зберігається тенденція активної роботи підрозділів по 

боротьбі з контрабандою, у порівнянні до пасивності підрозділів митниць, які безпосередньо  

здійснюють митний контроль та митне оформлення вантажів. За наведеним стоять факти  

незацікавленості керівників і посадових осіб митниць, які здійснюють митний контроль і  

митне оформлення, у виявленні митних правопорушень. 

Слід також враховувати, що останні роки за допомогою правоохоронних органів на  

митну службу чинився тиск з метою незаконного звільнення від митного контролю товарів,  

сприяння контрабанді, і цьому є документальне підтвердження, однак служба діяла в межах  

компетенції. [3, c. 5] 

Таким чином, для успішної інтеграції до Європейського співтовариства перед 

митною службою України стоїть завдання функціонального наближення своєї організації та  

діяльності до відповідних митних структур країн Європи, що передбачає насамперед усіляке  

сприяння розвитку зовнішньої торгівлі та водночас надійний захист державних інтересів в  

економічній сфері. Тобто з метою максимального забезпечення національних інтересів та 

успішної інтеграції до ЄС необхідно забезпечити безперебійне переміщення вантажів і 
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громадян з належною швидкістю та якістю. Саме це є головною стратегічною метою 

діяльності митної служби України, реалізація якої залежить насамперед від удосконалення  

організації митного контролю. 

Проблемним залишається питання про те, чи можна державні потреби задовольнити  

якомога краще й повніше за умови, якщо необхідність комплексного вдосконалення методів  

боротьби з комерційними злочинами та зосередженні зусиль на подальшому зміцненні 

правопорядку і законності в роботі митних та правоохоронних органів не визначені у 

чинному законодавстві. На жаль, на сьогодні контрольні повноваження працівників митних  

органів дійсні лише в зоні митного контролю. Цих повноважень недостатньо для ефективної  

та системної боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил при здійсненні 

експортно-імпортних операцій. Тому актуальним залишається приведення правового статусу  

працівників митних органів у відповідність до покладених на митну службу завдань. 

 

Список використаних джерел: 

1. Про створення зон митного контролю та їх функціонування: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 25.12.02р. № 1947 // www.customs.gov.ua. 

2. Митний кодекс України від 11.07.2002р. № 92-IV // К.: Атіка, 2008. – 160 с. 

3. Положення про Державну митну службу України, затверджене Указом 

Президента України від 08.02.97р. № 126/97 // www.customs. gov.ua. 

 

Люсак П. І. 

здобувач вищої освіти рівня бакалавр, 
ОПП “Фіскальне та митне адміністрування” 

Спеціальність “Фінанси, банківська справа і 

страхування” 

Наук. керівник: к.е.н., доцент Власюк Н. І. 

Львівський торговельно-економічний 

університет 

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Діяльність митних органів України пов’язана із здійсненням митного контролю та  

митного оформлення товарiв, речей, валюти, цінностей, транспортних засобiв, які 

переміщуються через митний кордон України. 

Митне оформлення та митний контроль здійснюються особовим складом підрозділів 

регіональних митниць, і є його повсякденною роботою. Як і будь-яка діяльність, робота по 

виконанню митного контролю та митного оформлення потребує належної організації. Тобто  

всі операції, які здійснюються в процесі митного оформлення та контролю, повинні бути 

належним чином упорядковані та відображені в нормативних актах (документах), 

технологічних схемах, порядках, що визначають правову основу та послідовність дій 

співробітників митниці. 

Зважаючи на це, в будь-якій державі формується єдина система митного контролю, 

яка має відповідати тим завданням, що ставить перед собою країна. Світова практика 

свідчить про те, що основні засади щодо організації системи митного контролю 

визначаються вищими органами державного управління. Саме такий підхід знайшов своє 

відображення в практиці державотворення в Україні. 

Відповідно до законодавства України всі особи на рівних засадах мають право на  

ввезення в Україну та вивезення з неї предметів, товарів і транспортних засобів. 

Обмежування або позбавлення такого права може застосовуватися тільки у випадках, 

передбачених МКУ та іншими законодавчими актами України. 
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Вже у першому Митному кодексі України 1991 р. прямо зазначалося, що “заборона чи  

обмеження не повинні створювати невиправданих перешкод для здійснення будь-яких видів 

діяльності, не повʼ язаних безпосередньо з обставинами, що стали причиною встановлення  

цієї заборони чи обмеження”. 

До цих обставин законодавець відносить: 

- інтереси державної безпеки; 

- захист суспільного порядку, моралі населення; 

- захист здоровʼ я людини, тварин, рослин; 

- охорона навколишнього середовища; 

- захист історичної, археологічної, культурної спадщини народу України та 

інших держав; 

- захист інтелектуальної власності; 

- захист інтересів вітчизняних виробників і споживачів. [2, c. 16] 

Основними завданнями і напрямками організації митного контролю є: 

- підготовка проектів законодавчо-нормативних актів з питань організації та 

розвитку митної інфраструктури; 

- аналіз діючих та впровадження передових форм і методів митного контролю та 

заходів підвищення ефективності; 

- запровадження інноваційних технологій митного контролю та митного 

оформлення; 

- організація взаємодії митних органів (підрозділів) зі службами прикордонного, 

санітарного, фіто-санітарного, радіологічного, ветеринарного, екологічного контролю, 

іншими контрольними службами та правоохоронними органами при здійсненні митного 

контролю; 

- розробка і запровадження нових систем захисту результатів митного оформлення; 

- удосконалення видів особистих забезпечень, форм їх застосування. [2, c. 24] 

Фахівці класифікують комплекс заходів системи митного оформлення на три групи: 

1. Митне оформлення – це засвідчення відомостей, одержаних під час здійснення 

митного контролю товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон 

України. 

2. Юридичне оформлення результатів митного контролю. 

3. Ведення статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її 

межі та транзиту через її територію товарів і транспортних засобів. 

За результатами виконання основних завдань в цьому напрямі діяльності можна 

констатувати, що Держмитслужба, регіональні митниці та митниці постійно вживають 

заходів, які позитивно впливають на прискорення пропуску транспортних засобів, вантажів,  

громадян через державний кордон України, збільшення пропускної спроможності пунктів  

пропуску в умовах постійно зростаючого вантажо- та пасажиропотоків. [1, с. 41]. 

Водночас аналiз стану боротьби з контрабандою свiдчить про те, що, незважаючи на 

комплекс здiйснених органами виконавчої влади заходiв, вона продовжує поширюватись, а 

пов'язанi з нею негативнi процеси набувають дедалi витонченiших форм, що завдає значної  

шкоди економiцi України, негативно впливає на кримiногенну ситуацiю в державi. 

Варто наголосити, що зберігається тенденція активної роботи підрозділів по боротьбі 

з контрабандою, у порівнянні до пасивності підрозділів митниць, які безпосередньо 

здійснюють митний контроль та митне оформлення вантажів. За наведеним стоять факти  

незацікавленості керівників і посадових осіб митниць, які здійснюють митний контроль і  

митне оформлення, у виявленні митних правопорушень. 

Слід також враховувати, що останні роки за допомогою правоохоронних органів на  

митну службу чинився тиск з метою незаконного звільнення від митного контролю товарів,  

сприяння контрабанді, і цьому є документальне підтвердження, однак служба діяла в межах  

компетенції. [3, c. 5] 
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Таким чином, для успішної інтеграції до Європейського співтовариства перед митною  

службою України стоїть завдання функціонального наближення своєї організації та 

діяльності до відповідних митних структур країн Європи, що передбачає насамперед усіляке  

сприяння розвитку зовнішньої торгівлі та водночас надійний захист державних інтересів в  

економічній сфері. Тобто з метою максимального забезпечення національних інтересів та 

успішної інтеграції до ЄС необхідно забезпечити безперебійне переміщення вантажів і 

громадян з належною швидкістю та якістю. Саме це є головною стратегічною метою  

діяльності митної служби України, реалізація якої залежить насамперед від удосконалення  

організації митного контролю. 

Проблемним залишається питання про те, чи можна державні потреби задовольнити  

якомога краще й повніше за умови, якщо необхідність комплексного вдосконалення методів  

боротьби з комерційними злочинами та зосередженні зусиль на подальшому зміцненні 

правопорядку і законності в роботі митних та правоохоронних органів не визначені у 

чинному законодавстві. На жаль, на сьогодні контрольні повноваження працівників митних  

органів дійсні лише в зоні митного контролю. Цих повноважень недостатньо для ефективної  

та системної боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил при здійсненні 

експортно-імпортних операцій. Тому актуальним залишається приведення правового статусу  

працівників митних органів у відповідність до покладених на митну службу завдань. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТУ 

 

Аудит має давню історію. Вважається, що насправді в Стародавньому Єгипті (близько  

2600 р. до н. е.) існували чиновники, які поєднували функції бухгалтерського обліку, 

управління і контролю [4]. 

Аудит – це незалежний розгляд фінансової звітності підприємства чи організації, 

документів, з висловлюванням думки щодо відповідності їх правилам комітетом аудиторів 

чи окремо взятим аудитором. Дане визначення подано комітетом з аудиторської практики. 

Аудит як такий породжується ринковою економікою і є невід’ємною частиною механізму 

цієї економіки [1]. 

Країною-засновником аудиту вважається Великобританія. Тут звичайною практикою  

проведення аудиту є письмове опитування дебіторів, щоб переконатися у реальності їхнього  

існування. Щодо банків, у Великій Британії також існує вимога до обов’язкового аудиту 
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даних    учасників  економічної    системи.    Кваліфікація  будь-якого    типу    аудиторів 

підтверджується членством інституту консультативного комітету бухгалтерських органів [1]. 

У європейських країнах, які стали на шлях екологічно збалансованого розвитку, 

системний екологічний аудит – це дієвий, ефективний еколого-економічний інструментарій 

запровадження принципів “забруднювач і природокористувач платять”, комплексного 

запобігання забрудненню, програм “чистого” виробництва з оцінюванням життєвого циклу 

продукції, розвитку ринку екологічно безпечної продукції, екологічного маркування, 

страхування. Запровадження, постійне вдосконалення принципів, механізмів стійкого 

розвитку, створення всеосяжної розгалуженої адекватної законодавчої бази у вигляді 

директив, регламентів, рішень і рекомендацій сприяло появі в ЄС сталого попиту на 

об’єктивне, незалежне як зовнішнє, так і внутрішнє екологічне оцінювання – аудит 

відповідності діяльності корпорацій вимогам чинного законодавства, високим стандартам 

якості життя, довкілля, критеріям sustainable development. 

Державний фінансовий контроль у Канаді реалізовує Управління Генерального аудиту, 

яким керує аудитор (обирається на 10 років). Здійснюється 40 перевірок, які тривають до 15- 

16 місяців. Налагодження партнерських взаємовідносин між фіскальними органами і 

платниками податків залежить від інформаційних систем, які їх обслуговують і формуються 

з використанням електронних технологій у податковому контролі. 

Електронна перевірка – форма зазначена контролем. Різновид електронного аудиту 

дозволяє допомогти здійснити перевірку контролюючим органом. Це дає змогу прискорити 

та полегшити аналіз даних, знизити витрати робочого часу на проведення перевірки 

посадових осіб та платників податків. 

У одній з країн Європи, а саме в Люксембурзі, вперше почали виплачуватись податки  

онлайн. 

Уряд Бельгії докладає всіх зусиль для поліпшення якості Інтернету і створює нові 

способи подання звітності як для пересічних громадян, так і для підприємців. Серед переваг 

– поява Tax-on-web. Подібна практика проста у використанні. Подання звітності відбувається 

прямо з підприємства до податкових органів. Таким чином, обсяг операцій, які здійснюються  

через Інтернет, збільшується [4]. 

Аудитори та всі аудиторські фірми у Німеччині повинні обов’язково бути членами  

Аудиторської палати. Це дає змогу контролювати кваліфікацію та рівень підготовки 

аудиторів [3]. 

Японія займає серед розвинутих країн перше місце за рівнем оподаткування доходів і  

останнє – за рівнем оподаткування споживання [5]. Аналізуючи розвиток аудиту у Японії  

потрібно зазначити, що Міністерство фінансів цієї країни значно впливає на принципи і 

підходи до проведення аудиту, що шкодить об’єктивності оцінки результатів  діяльності. 

Внутрішній аудит у Японії не прижився як форма контролю [2]. 

Міністерство юстиції у Франції розв’язує питання розвитку аудиту у Франції. Аудитора 

у Франції називають “комісар із рахунків”, що вибирається власниками підприємства на 6  

років. 

Отже, зовнішній і внутрішній аудит у зарубіжних країнах проходить певні етапи свого 

розвитку. Мета його полягає у контролі за дотриманням норм та регламентів і забезпеченні 

об’єктивними результатами й інформацією кінцевих споживачів. 
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ПОНЯТТЯ «АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК» ТА «ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО 

АУДИТОРА»: ІСТОРІЯ ТЛУМАЧЕННЯ У АУДИТОРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ 

 

Посилаючись на вимоги українського законодавства, результатом аудиторської 

перевірки певного підприємства є висловлення незалежної думки аудитора щодо 

відповідності даних бухгалтерського обліку та показників фінансової звітності в усіх 

суттєвих аспектах вимогам Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 

Міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам. Думкою аудитора 

вважають професійну конклюзію та оцінку звітності підприємства, що ґрунтується на 

використанні аудиторських доказів, отриманих в ході перевірки підприємства [4, c. 80]. 

В свою чергу, Закон України № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» передбачає систематизацію такої думки шляхом складання 

підсумкового документа, який, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, має назву 

«звіт незалежного аудитора». За необхідності, аудитори можуть звертатись до практики 

складання інших підсумкових документів, до числа яких входить лист керівництву [2]. 

Звіт незалежного аудитора – це письмовий документ, що передбачає надання 

впевненості користувачам шляхом висловлення незалежної думки аудитора про 

відповідність в усіх суттєвих аспектах фінансової звітності вимогам національних положень  

(стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим 

вимогам [1, c. 54]. 

Цікаву аналогію наводять спеціалісти компанії Baker Tilly, порівнюючи самого 

аудитора з фітнес-тренером, котрий проводить збір і обробку даних, виявляє проблеми і  

складає план тренувань для підготовки до різних випробувань та навантажень, звіт 

незалежного аудитора – з висновками, які вказують на те, що потребує «підкачки» в першу  

чергу, а лист керівництву - із планом тренувань [3]. 

Раніше, у вітчизняній аудиторській спільноті підсумковий документ аудитора часто 

називали «аудиторським висновком». Наскільки актуальним є вживання такого терміну 

сьогодні? Чи є коректним вважати поняття «аудиторський висновок» та «звіт незалежного  

аудитора» суміжними? 

Щоб відповісти на вищезгадані запитання, потрібно звернутись до історії, а саме, 

виділити ключові нормативні акти регулювання порядку проведення аудиту та формування  

його результатів через призму періодизації. Це дасть змогу ґрунтовно проаналізувати процес  

їх приведення до сучасних вимог (табл. 1). 

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/56582.html
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Розвиток регулювання порядку формування результатів аудиту 

Таблиця 1 

 
Етапи Період Нормативний акт 

І етап 1998 – 2003 рр. 
Національні нормативи аудиту, затверджені 
Рішенням АПУ № 73 від 18.12.1998 р. 

ІІ етап 2003 – 2006 рр. 
Про порядок застосування в Україні Міжнародних 

стандартів аудиту 

 
ІІІ етап 

 
2007-2010 рр. 

Про застосування Міжнародних стандартів аудиту 

видання 2007 року в якості Національних 

стандартів аудиту 

IV етап 2010 – 2014 рр. 
Про застосування Міжнародних стандартів аудиту 

видання 2010 року в якості Національних 
стандартів аудиту 

V етап Сучасний період 
Про застосування Міжнародних стандартів аудиту 

видання 2014, 2015, 2016-2017 років в якості 
Національних стандартів аудиту 

Тепер, на підставі вказаних у таблиці 1 стандартів аудиту зобразимо аналіз змін  

використовуваних назв підсумкового документа аудитора у вигляді хронологічної стрічки  

(рис. 1). 
 

Рис. 1 Зміна назви підсумкового документа аудитора відповідно до стандартів 

аудиту різних редакцій в Україні 

 

Бачимо, що, починаючи з 2010 року і до чинної редакції МСА 2016-2017 рр., 

підсумковий документ аудитора з виконання завдання з аудиту має назву «звіт незалежного  

аудитора». Тому, використання терміну «аудиторський висновок» наразі є неактуальним і  

некоректним. 

Зміна назви напряму пов’язана із зарубіжним досвідом тлумачення, оскільки поняття 

«аудиторський висновок» та «аудиторська думка» перекладаються на англійську мову одним 
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виразом – «audit opinion». Тому, Міжнародною федерацією бухгалтерів та Аудиторською  

палатою України прийнято рішення замінити термін «аудиторський висновок (opinion)» на 

«звіт (report) незалежного аудитора» з метою чіткого розуміння підсумкового документу за  

результатами аудиторської перевірки збоку саме іноземних користувачів. 

Можемо зробити висновок, що в Україні, з огляду на постійне оновлення 

Міжнародних стандартів аудиту, досить важко «йти в ногу» із світовою діючою практикою. 

А це, в свою чергу, неминуче спричиняє до невідповідності певних термінів через 

некоректний переклад чи труднощі при узгодженні з іншими стандартами. Проте, зважаючи  

на активний кроки України щодо гармонізації вітчизняного обліку із міжнародними  

стандартами, існує оптимізм, що вищевказані проблеми успішно владнаються. 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ 

 

Оцінка аудиторського ризику здійснюється на кожному етапі виконання завдань із 

надання впевненості. При цьому попередня оцінка ризику може бути скоригована внаслідок  

виявлення аудитором додаткової інформації про особливості функціонування підприємства  

та підготовки його звітності. Наявність адекватної оцінки аудиторського ризику сприяє 

об’єктивному ставленню користувачів інформації до роботи аудитора та її результатів, 

узагальнених у звітах. 

Кількісна оцінка ризику дозволяє не лише визначити ймовірність досягнення кінцевої  

мети підприємства, але і їх безпосередні наслідки його впливу на функціонування 

підприємства. 

Існує класична модель, яку використовують і зарубіжні, і вітчизняні науковці, яка 

наведена в табл. 1. 

 

Шкала оцінки аудиторського ризику 

Таблиця 1 

Інтервал значення оцінки фактору Якісна оцінка аудиторського ризику 

[1,00–063) Низький ризик 

[0,63–0,20] Середній ризик 

(0,20–0,00] Високий ризик 
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Однак, простежується постійна модифікація цієї моделі аудиторського ризику 

розширенням або заміною її окремих елементів. Так, Р. Джодж, крім зазначених базових  

елементів, ризик невиявлення подає як комбінацію двох чинників – ризику аналітичного 

огляду (РАО) і ризику тестів оборотів (РТО); Г.М. Давидов при визначенні аудиторського 

ризику включає, крім властивого ризику та ризику системи контролю, ризик системи 

організації обліку (РСО), ризик аналітичних процедур (РАО), ризик тестового контролю  

(РТ); В.С. Рудницький перетворив базову модель шляхом поділу ризику контролю на ризик  

внутрішнього контролю (РКВ) та ризик зовнішнього контролю (РЗК). Аналіз праць 

вітчизняних та зарубіжних авторів дозволяє узагальнити основні методи оцінки 

аудиторського ризику та виокремити теоретичні й емпіричні підходи до його визначення 

(табл. 2). 

Таблиця 2 

Методи оцінки аудиторського ризику різними авторами 
Метод Характеристика методу Автори 

 
Трирівнева шкала 

Оцінка ризиків за трьома рівнями градації: низький – 

від 1 до 40%; середній – від 40 до 70%; високий – від 
70 до 100%. 

 
Н.І. Дорош 

Чотирьохрівнева шкала 
Оцінка ризиків за чотирма рівнями градації: низький, 
середній, високий, максимальний. 

Р.О. Костирко 

 

 
За теорією ймовірностей 

Інтуїтивна оцінка реальних явищ та події, що мають 

ймовірність, яка більше нуля (0%) і менше одиниці 
(100%). 

 
Н.І. Дорош 

Аудитори розуміють неможливість повного 

виключення ризику, тому встановлюють прийнятний 

на їх думку рівень ризику – 5%. 

С.М. Бичкова, 

Л.Н. Растамханова 

 

 
 

Математичний вираз 

 
АР = ВР х КР × НР, 

АР – аудиторський ризик; 

ВР – внутрішньогосподарський (властивий) ризик; 

КР – ризик контролю; НР – ризик невиявлення. 

Н.М. Ярцева, А.А. 

Тєрехов, Л.І. 

Вороніна, C.M. 
Бичкова, Л.Н. 

Растамханова, Н.І. 
Дорош 

РН = =  
Р. Р. Кулик, 
Ю. Р. Новак 

 

 
 

Анкетування (тестування) 

Анкета заповнюється за результатами опитування 

осіб, що відповідають за відображення 

господарських операцій у фінансовій звітності. 

Відповіді за рівнями ризику оцінюють за 

трьобальною шкалою: низький ризик – 1 бал 

(загальний від 1 до 19); середній ризик – 2 бали 

(загальний від 20 до 38); високий ризик – 3 бали 
(загальний від 39 до 57 

 

 
С.М. Бичкова, 

Л.Н. Растамханова 

 

 
Тест-анкета 

Виділивши конкретні фактори, що впливають на 

діяльність підприємства та відображення даних 

звітності, кожному фактору присвоюють відповідний 

бал (від 0 до 5), а потім їх підсумовують. 

Розраховують невід’ємний ризик: 100% – (бал по 

факту/5) 

 

С.М. Бичкова, 

Л.Н. Растамханова 

Узагальнено автором 

 

Необхідно зауважити, що наведені в таблиці 2 методи оцінки аудиторського ризику є  

ефективними, але якщо їх використовувати у відповідних випадках. Проте вони мають і свої  

недоліки. Так, математичну модель визначення аудиторського ризику, яку підтримують 

більшість авторів, складно застосувати у практиці аудиту. Визначити з математичною 

точністю ступінь ризику неможливо внаслідок різної специфіки роботи підприємств, на яких  

проводиться аудит. Слід звернути увагу, що трьорівнева та чотирьорівнева шкала 

оцінювання ризиків є досить умовною, адже відсутні критерії оцінювання діяльності та стану 

підприємства до конкретного рівня ризику. Це ускладнюється тим, що діяльність суб’єктів 
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господарювання значно відрізняється за розмірами, сферою та умовами функціонування. У  

той же час, на думку автора, анкетування при оцінці ризиків є ненадійним методом, оскільки  

мають місце випадки надання неадекватних відповідей керівництвом підприємств, які 

підлягають аудиту. Це значно збільшує величину аудиторського ризику. На думку наукової  

спільноти, на сьогоднішній день, проблемними питаннями в оцінці ризиків у сфері аудиту 

залишаються наступні: 

у вітчизняних наукових працях недостатньо уваги приділено порядку оцінки ризику 

невиявлення (зокрема його складовій – ризику вибіркової перевірки); 

більшість авторів не розмежовує понять «ризик не виявлення» та «ризик 

вибіркового способу (вибіркової перевірки)» і вважає їх як синонімічними; 

у наукових працях, науково-методичних джерелах та нормативних документах 

відсутня єдина цілісна методика оцінки складових аудиторського ризику [1]. 

Отже, в результаті дослідження проаналізовано різні методи оцінювання аудиторського  

ризику. При проведенні аудиторської перевірки вибір методу до оцінювання є предметом  

професійного судження аудитора. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

 

Грошові кошти відносяться до найбільш ліквідної частини активів і характеризуються  

тим, що можуть бути негайно використані для оплати поточних зобов’язань. Вони 

складаються із наявної готівки в касі, чеків та грошових переказів, отриманих від клієнтів, і  

вкладів на рахунках в банку [2, с. 215]. Грошові кошти є ресурсом забезпечення 

платоспроможності всіх процесів господарської діяльності підприємства. Незважаючи на те,  

що грошові кошти займають невисоку питому вагу у загальній сумі активів підприємства, 

вони виконують вкрай важливу роль у забезпеченні його існування та злагодженого 

розвитку. 

Запровадження ринкової економіки в Україні, розвиток фінансово-господарських 

зв’язків серед суб’єктів підприємницької діяльності, застосування нових платіжних систем та 

створення нових інформаційних технологій вимагають вдосконалення обліку. На сьогодні  

прийнято ряд положень та законів, що регулюють облік грошових коштів на підприємствах. 

http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_09-
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/01/23.pdf
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Його реформування зумовило дотримання вимог міжнародних стандартів і створило базу для  

прийняття управлінських рішень, що спрямовані на забезпечення ліквідності підприємства в  

короткостроковій та довгостроковій перспективі. Проте, на правильність та ефективність  

організації обліку грошових коштів потрібно звертати більшу увагу. 

Керівництво підприємств має розуміти, що грошові кошти здатні приносити 

економічну вигоду тільки тоді, коли вони раціонально і ефективно використовуються. 

Організація бухгалтерського обліку грошових коштів має відповідати вимогам встановленим 

Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” та НП(С)БО, а  

також не потрібно забувати про Міжнародні стандарти фінансової звітності. Більша частина  

МСФЗ стосується підприємств усіх видів діяльності, а принципи та термінологія, що 

використовується в МСФЗ, орієнтовані передусім на комерційні підприємства (приватний  

сектор). Ця облікова ділянка повинна перебувати також у постійному полі зору аудиторів. 

З особливостями обліку грошових коштів пов’язана облікова політика підприємства – 

сукупність обраних підприємством способів ведення бухгалтерського обліку (первинного  

спостереження, вартісного виміру, поточного групування і підсумкового узагальнення фактів  

господарської діяльності). Для відображення грошових коштів бухгалтерська служба на чолі  

з головним бухгалтером має використовувати робочий план рахунків бухгалтерського 

обліку. Особливості відображення грошових коштів полягають в тому, що кожна операція з  

готівкою повинна бути документально оформлена (підтверджена). Зокрема, надходження 

готівки в касу оформляють (оприбутковують) на підставі прибуткового касового ордера, 

видачу – на підставі видаткового касового ордера. Дані з цих ордерів заносять в касову 

книгу, в якій вказують залишок готівки в касі підприємства на початок дня, обороти за день і  

залишок на кінець дня. Дані касової книги мають відповідати фактичній наявності грошей в  

касі. Виписані касові ордери реєструють в журналі реєстрації прибуткових  і видаткових 

касових документів, який ведуть окремо за прибутковими та видатковими операціями [4]. 

Грошові кошти є однією з відповідальних ділянок аудиту, оскільки значна частина  

зловживань відбувається шляхом розкрадань готівки з каси підприємства. З метою контролю  

за правильністю обліку і дотриманням законодавства, яке регулює операції з грошовими  

коштами застосовують необхідні аудиторські процедури. 

Процес організації аудиту полягає у формуванні мети та відповідних завдань. Метою  

аудиту операцій з грошовими коштами є забезпечення збереження грошових коштів, 

повноти оприбуткування, раціонального та економного використання, дотримання касової  

дисципліни й встановленого порядку безготівкових розрахунків. 

Процес здійснення операцій з грошовими коштами не є хаотичним процесом, а 

регулюється і контролюється державою на основі відповідних законів, постанов, наказів,  

інструкцій, положень, методичних матеріалів з обліку і звітності, національних положень  

(стандартів) бухгалтерського обліку. Вони потрібні для встановлення законності та 

достовірного відображення господарських операцій, відповідності ведення бухгалтерського  

обліку фінансовій звітності, а також для проведення аналізу. 

Залежно від суті господарських операцій та основних напрямів контролю грошових  

коштів у процесі аудиту застосовують ряд способів і прийомів: 

1) органолептичні: інвентаризація, вибіркові та суцільні спостереження, обстеження,  

експертизи; 

2) розрахунково-аналітичні: економічний аналіз, статистичні розрахунки, інформаційне  

моделювання; 

3) документальні: формальна, нормативно-правова, арифметична перевірки окремого 

документа, зустрічна перевірка документів, аналітична (камеральна) перевірка звітності та  

балансів, отримання пояснень від посадових осіб; 

4) узагальнення та реалізація результатів контролю: групування, документування 

результатів контролю, прийняття рішення за результатами контролю, контроль за 

виконанням прийнятих рішень. 
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Проведення аудиту грошових коштів є важливою складовою аудиторської перевірки  

фінансового стану підприємства. Відповідно, проводиться детальна перевірка обліку 

грошових коштів та їх еквівалентів в касі та на поточних рахунках в банках. За допомогою  

аудиту можливо попередити зловживання з боку осіб, які мають доступ до здійснення 

готівкових і безготівкових операцій, підвищити рівень контролю за збереженням грошових 

коштів, перевірити правильність відображення в обліку операцій з грошовими кошами та  

донести достовірну інформацію про стан грошових коштів до користувачів, що обов’язково  

попередить застосування штрафних санкцій до підприємства. 

Таким чином дотримання всіх правил організації бухгалтерського обліку й аудиту 

господарських операції з грошовими коштами та їх еквівалентами у майбутньому сприятиме  

зростанню прибутковості діяльності та стабільному фінансовому стану підприємства. 
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СУТНІСТЬ ВИБІРКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В АУДИТІ 

 

Міжнародний стандарт аудиту 530 «Вибірка» наголошує на застосуванні вибіркових  

досліджень під час аудиту. Це означає, що аудиторські процедури будуть застосовані не до 

всіх господарських фактів, які є предметом уваги аудитора. Аудиторські фірми мають 

розробити внутрішньофірмові положення стосовно організації вибірки для використанні їх в  

повсякденній роботі. 

Основні елементи, які включаються в організацію вибірки: 1) вибір підходу до 

розроблення аудиторської вибірки, 2) розроблення (побудова) аудиторської вибірки, 3) 

визначення обсягу вибірки, 4) відбір статей для вибірки (елементів вибірки), 5) аналіз 

результатів вибіркової перевірки. 

Ризик вибіркових досліджень аудитора значною мірою впливає на ризик невиявлення  

викривлень у фінансової звітності. Рівень визначеного ризику суттєвого викривлення 

фінансової звітності є відправною точкою для розроблення аудиторських процедур. Метою 

аудиторських процедур є збирання прийнятних і достатніх доказів для формування думки  

аудитора щодо генеральної сукупності, з якої робилась вибірка, та фінансової звітності в  

цілому. Ризик вибіркових досліджень зменшується через процедури планування аудиту, 

збільшення обсягу досліджень, ретельний контроль якості аудиторського завдання. Крім 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14
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того, якщо аудитор довіряє системі внутрішнього контролю замовника, вважає її 

ефективною, з низьким рівнем ризику, тим більшою буде вибірка щодо тестів контролю. 

Організація вибірки вимагає від аудитора визначити підхід до відбору елементів для  

тестування. Згідно з Міжнародним стандартом аудиту 530 «Вибірка» методи відбору 

елементів вибірки є такими: 1) використання комп’ютеризованого генератора випадкових 

чисел або таблиць випадкових чисел; 2) системний відбір, при якому число елементів у  

генеральної сукупності ділиться на обсяг вибірки і отримується інтервал вибірки; 3) відбір  

монетарних елементів на основі вартісної величини; 4) випадковий відбір (безсистемний 

відбір); 5) відбір груп (вибір блоком) – процес вибору груп суміжних елементів генеральної  

сукупності. 

Використання генератора випадкових чисел в аудиторській практиці є поширеним  

засобом та прикладом статистичної вибірки, і передбачає відбір в певній послідовності ( рис.  

1). 
 

Рис. 1. Алгоритм відбору статистичної вибірки за допомогою генератора випадкових чисел 

При визначенні розміру аудиторської вибірки завжди необхідно пам’ятати про 

існування пов’язаного з цим так званого ризику неправильного визначення розміру вибірки 
(sampling risk). Даний ризик має два аспекти. 

Перший аспект називається ризиком неправильного відхилення (risk of incorrect 

rejection). Він полягає у тому, що в результаті проведення аудиторської вибірки аудитор  

вирішить не покладатися на процедури внутрішнього контролю, оскільки вважає їх 

неефективними. Результатом такого неправильного висновку буде необхідність виконання  

додаткових аудиторських процедур, які, втім, доведуть, що фінансова звітність подана 

 
2. Визначення ключових елементів та допустимого розміру помилки 

 
3. Зменшення генеральної сукупності на суму ключових елементів і отримання 

сукупності для статистичної вибірки 

 
4. Визначення впевненості – рівня довіри до фінансової звітності, що вона не містить 

суттєвих помилок, у відсотках 

 
5. Визначення кількості елементів для статистичної вибірки 

 
6. Визначення інтервалу вибірки 

 
7. Визначення коефіцієнта стартової точки і розрахунок стартової точки за 

допомогою генератора випадкових чисел 

 
8. Формування таблиці для статистичної вибірки 

 
9. Визначення елементу вибірки – якщо елемент сукупності наростаючим підсумком 

більше точки вибору, тоді це елемент вибірки. 

1. Формування генеральної сукупності 
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правильно. Цей аспект ризику впливає на ефективність окремих аудиторських процедур, але 

не аудиту в цілому. 

Другий аспект називається ризиком неправильного прийняття (risk of incorrect 

acceptance). Він полягає у тому, що у результаті проведення аудиторської вибірки аудитор  

вирішить покластися на процедури внутрішнього контролю, які не забезпечують виявлення і 

виправлення помилок, що виникають у процесі обробки інформації і підготовки фінансової  

звітності. Цей аспект ризику впливає на ефективність аудиту в цілому. 

Отже, застосування науково обґрунтованих прийомів вибіркової перевірки при 

організації аудиторського дослідження сприяє досягненню цілей аудиторського завдання  і 

забезпеченню оптимального співвідношення витрат ресурсів та досягнутого рівня якості 

аудиторських процедур. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

У сучасних реаліях особливе значення в процесі прийняття ефективних рішень відіграє  

фінансова звітність, саме вона є основним джерелом інформації про фінансовий стан 

суб’єкта господарювання. На етапі розвитку економічних зв’язків постає потреба 

різноманітних користувачів у достовірній та неупередженій інформації про фінансовий стан 

і результати діяльності суб’єктів господарювання, що знаходять своє відображення у 

фінансовій звітності. Оскільки інтереси різних груп користувачів можуть бути 

різноплановими або навіть протилежними, виникла потреба в аудиті фінансової звітності,  

який зможе засвідчити відповідність звітної інформації таким принципам як достовірність, 

доречність, зрозумілість і порівнянність. 

Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємств за звітний 

період. Підприємства зобов’язані складати фінансову звітність відповідно до Закону України  

“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV. А 

основні принципи складання фінансової звітності викладено в НП(С)БО 1 “Загальні вимоги 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_4_18
http://www.apu.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&i
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до фінансової   звітності”,   затвердженому наказом   Міністерства   фінансів України   від 

31.03.99 р. № 87 [3]. 

Мета аудиту фінансової звітності відповідно до МСА 200 полягає у встановленні 

аудитором відповідності фінансової звітності у всіх суттєвих аспектах чинному 

законодавству, що регламентує порядок підготовки та подання фінансових звітів. Тобто 

метою є незалежна експертиза для встановлення реальності та достовірності фінансової 

звітності, своєчасності і точності її показників [2]. 

Згідно з вимогами НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” фінансова  

звітність повинна формуватися із дотриманням таких її якісних характеристик [3]: 

– зрозумілість означає, що інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути  

дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони 

мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації; 

– доречність означає, що фінансова звітність повинна містити лише доречну 

інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити  

минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у  

минулому; 

– достовірність означає, що фінансова звітність повинна бути достовірною, яка не 

містить помилок та перекручень, що здатні вплинути на прийняття рішення користувачів  

звітності. 

– зіставність – означає, що звітність повинна забезпечувати можливість порівнювати  

звіти за різні періоди та різних підприємств. 

Достовірність усіх даних, що відображені в обліку, є необхідною умовою достовірності 

облікової та звітної інформації як про майновий стан підприємства так і про результати його  

діяльності. 

У вітчизняній літературі процес аудиту фінансової звітності в організаційному плані  

поділяється на такі етапи: планування, вивчення, оцінювання, встановлення достовірності,  

звітування. Для чіткішого виконання кожного з етапів використовують основні ключові 

аудиторські процедури під час здійснення аудиту фінансової звітності. 

До нормативних документів, які використовують в процесі аудиту фінансової звітності 

належать: Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”; Закон  

України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”; Міжнародні стандарти  

аудиту; Кодекс етики міжнародної федерації бухгалтерів; НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до 

фінансової звітності”; НП(С)БО 2 “Консолідована фінансова звітність”; НП(С)БО 6 

“Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”; НП(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта  

малого підприємництва”, НП(С)БО 29 “Фінансова звітність за сегментами” та інші. 

Джерелами аудиту фінансової звітності є первинні документи, облікові регістри, 

фінансова звітність. 

З метою забезпечення ефективності аудиту фінансової звітності необхідно здійснити  

такі заходи: 

провести перевірку достовірності початкових і порівнювальних показників 

фінансової звітності; 

направити письмові запити для підтвердження відповідної інформації керівництву 

підприємств і третім особам; 

ознайомитись з аудиторським висновком і письмовою інформацією про результати 

попереднього аудиту, якщо такий проводився; 
організувати письмове направлення запитів фірмі, що здійснювала попередній аудит 

тощо. 

Методика перевірки відповідності поданої фінансової звітності нормативним вимогам  

передбачає встановлення переліку форм фінансової звітності, які згідно з чинними вимогами  

має складати підприємство. Аудитор встановлює, які форми звітності має подавати 

підприємство, тобто звітує воно на загальних підставах (подає всі форми) чи як мале 
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підприємство (за скороченою формою). А також досліджує повноту складу поданої звітності  

з урахуванням наявних філій, представництв, інших відокремлених підрозділів. 

Важливо перевірити правильність визначення звітного періоду, за який складена 

звітність. Відповідно до чинного законодавства звітним періодом для річної звітності є 

календарний рік. Для новоствореного підприємства звітний період може перевищувати  

календарний рік (але охоплювати не більше 15-ти місяців), а для ліквідованого підприємства  

він буде меншим за один рік (з 1 січня до дати ліквідації). 

Метою незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності є висловлення думки  

про рівень об’єктивності, з яким звітність характеризує фінансове становище, результати  

діяльності та рух грошових коштів відповідно до МСФЗ або іншої концептуальної основи 

фінансової звітності [4]. 

Отже, на сьогодні аудит фінансової звітності виконує важливу функцію з 

підтвердження достовірності, зрозумілості та неупередженості поданої інформації для 

користувачів, на основі якої вони зможуть прийняти певне управлінське рішення. У зв’язку з 

цим підвищується довіра до підприємства з боку партнерів та утверджується його позитивна  

репутація, полегшується процес нормалізування нових контактів. В результаті значно 

актуалізується сфера дії аудиту шляхом сприяння прийняттю економічно обґрунтованих 

управлінських рішень. 

 

Список використаних джерел 

1. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 

21.12.2017 р. № 2258-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2258-19. 

2. МСА 200 “Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту 

відповідно до Міжнародних стандартів аудиту” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://apu.com.ua/1151-miznarodni-standarti-kontrolu-yakosti-2016-2017. 

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги  

до фінансової звітності” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE22868.html. 

4. Воронко Р. М. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту : навчальний  

посібник, / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун. – [2-ге вид.]. – Льві 
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Спеціальності 071«Облік і оподаткування» 

Наук.керівник: к.е.н. Степанюк О. С. 

Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу 

 

ЦІЛІ, МЕТОДИ ТА ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

 

З метою ефективного функціонування суб’єкта господарювання, підвищення рівня 

рентабельності, збереження та збагачення його активів необхідний налагоджений механізм  

управління, найважливішим елементом якого є повсякденний внутрішній контроль. Є 

загальноприйнята логіка: немає контролю, немає точного виконання плану, немає високого  

результату діяльності підприємства. 

На відміну від різних форм зовнішнього контролю, які носять переважно тимчасовий  

характер, внутрішній контроль застосовується виходячи з цілей і завдань управління 

підприємством на постійній основі. 

http://apu.com.ua/1151-miznarodni-standarti-kontrolu-yakosti-2016-2017
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE22868.html
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Ефективне функціонування внутрішнього контролю на підприємстві передбачає 

вирішення ряду проблем господарюючого суб'єкта: оптимізація процесів його фінансово- 

господарської діяльності, забезпечення прийняття адекватних та обґрунтованих 

управлінських рішень, попередження, виявлення та усунення відхилень в інформації, що  

подається зацікавленим особам [2]. 

Система внутрішнього контролю являє собою політику і процедури, прийняті 

управлінським персоналом суб’єкта господарювання для досягнення цілей щодо 

забезпечення ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання 

політики системи управління, забезпечення збереження активів,  запобігання шахрайству та  

помилкам, їх виявлення, забезпечення точності і повноти облікових записів, забезпечення  

своєчасної підготовки достовірної інформації [5]. 

На рівні держави не існує регламентованого нормативного документу, що прописував  

би механізм функціонування внутрішнього контролю, тому суб’єктам господарювання 

потрібно самостійно розробляти внутрішні положення та інструкції, які визначають шляхи  

здійснення внутрішнього контролю [3]. 

Під системою внутрішнього контролю (СВК) ми розуміємо сукупність організаційних 

заходів, прийнятих керівництвом підприємства для впорядкованого і ефективного ведення  

господарської діяльності, яка в тому числі включає нагляд і перевірку. 

Визначення цілей внутрішнього контролю розкриває зміст процесів, які їм 

відповідають. По-перше. СВК направлена на забезпечення процесу формування достовірної  

фінансової звітності. По-друге. Система внутрішнього контролю повинна забезпечувати  

ефективність діяльності підприємства. По-третє. Внутрішній контроль на підприємстві 

повинен забезпечувати дотримання застосовуваних законів та нормативних актів. 

Методи, які використовуються системою внутрішнього контролю, спрямовані на 

реалізацію поставлених цілей та завдань, і включають: 

1) бухгалтерські методи (застосування плану рахунків і подвійний запис, 

проведення інвентаризації і документування господарських операцій, балансове 

узагальнення); 

2) управлінські методи (визначення центрів відповідальності , нормування витрат); 

3) контрольно-ревізійні методи (перевірка документів і арифметичної точності 

розрахунків; перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, 

інвентаризація, усне опитування персоналу, запит і підтвердження тощо) 

4) теорія управління [4]. 

Всі перераховані вище методи інтегруються в єдину систему і використовуються в 

цілях управління підприємством. 

До функцій внутрішнього контролю можна віднести: контроль повноважень; контроль  

облікових процедур; контроль господарських засобів. 

Контроль повноважень – це функція, яка спрямована забезпечення дотримання 

працівниками підприємства своїх посадових обов'язків. Контроль облікових процедур – це 

функція, яка направлена на створення умов для правильного та своєчасного оформлення  

санкціонованих (дозволених і передбачених обліковою політикою та іншими внутрішніми  

документами) облікових записів (за датою, сумами, реквізитами). Контроль господарських  

засобів – ця функція системи внутрішнього контролю сприяє збереженню майна 

підприємства, обмежує шахрайство та інші види зловживань щодо матеріальних цінностей  

[4]. 

Важливо відмітити, що підприємству не слід прагнути до системи контролю, яка б  

повністю гарантувала відсутність відхилень, помилок і неефективності в роботі. Необхідно  

організувати систему, яка допомагала б їх своєчасно виявити і усунути, сприяючи 

підвищенню ефективності діяльності. Ресурси, які спрямовані підприємством на надмірний  

контроль, можуть бути використані для інших цілей і задач. Однак навіть добре вибудована і  

організована система внутрішнього контролю потребує своєї ефективності як з точки зору 
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досягнення поставлених цілей, так і з точки зору економічності. Цьому слугує внутрішній 

аудит [1]. 

Для забезпечення ефективності системи внутрішнього контролю слід виділити ряд 

вимог (рис 1.). 

 

Рис. 1. Вимоги до системи внутрішнього контролю 

 

Отже, контроль в управлінні слід розглядати як основну функцію і невід’ємну частину 

процесу прийняття та реалізації управлінських рішень, як завершальну стадію процесу 

правління, яка базується на механізмі зворотного зв’язку. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Однією з умов ефективного функціонування аудиторської діяльності є дотримання  

організаційно-методологічних основ вітчизняної аудиторської діяльності до встановлених  

норм та вимог за Міжнародними стандартами аудиту та Міжнародними стандартами  

бухгалтерського обліку і фінансової звітності. В Україні поняття “аудит” та “аудиторські  

послуги” визначено в Законі України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

http://surl.li/bueaf
http://www.agrosvit.info/pdf/17-
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діяльність” [1]. Сучасний стан розвитку та структурних трансформацій національної 

економіки вимагає та передбачає перетворення суспільних відносин. Це торкається 

безпосередньо й удосконалення методики та порядку проведення аудиторської діяльності на 

основі застосування міжнародних стандартів аудиту. 

Тенденції розвитку аудиторських послуг в Україні та світі досліджували вітчизняні 

та зарубіжні фахівці, зокрема: С. В. Бардаш, Р. М. Воронко, В. В. Головач, Н. І. Дорош, Т. Г. 

Камінська, Я. І. Мулик, О. А. Петрик, Н. М. Проскуріна, О. Ю. Редько, К. І. Редченко, В. С.  

Рудницький, М. М. Шигун та інші. 

Разом з тим, потрібно відмітити, що на сьогодні невирішеними є проблеми 

аудиторської діяльності в контексті євроінтеграції України. А саме такі проблеми [2]: 

- відсутність єдиної програми виконання перевірки; 

- недостатня кількість методичних розробок з аудиторського контролю; 

- відсутність методичних рекомендацій щодо комп’ютеризації аудиту; 

- значний негативний вплив “тіньового” бізнесу; 

- недостатній досвід аудиторської діяльності порівняно з іншими європейськими 

країнами; 

- відсутність  єдиної,    загальноприйнятої,  обгрунтованої  економічно    методики 

розрахунку цін за аудиторські послуги; 

- суперечність положень МСА українським принципам обліку; 

- неефективність діючої нормативно-правової бази в питанні аудиту; 

- недостатній контроль за якістю вітчизняного аудиту; 

- відсутність штрафів та покарань за недостовірність звіту аудитора та ін. 

У сучасних умовах організація аудиторської діяльності здійснюється з 

використанням інформаційних систем, проте, водночас, відсутні чітко модифіковані 

технології. Це негативно впливає на якість наданих аудиторських послуг, оскільки аудитор  

має регламентований термін для аналізу значного обсягу інформації і формулювання на її 

основі адекватних висновків. Також неможливо створити універсальну робочу програму 

перевірки підприємств, навіть однієї галузі. Зазвичай у аудиторської компанії є власний 

розроблений шаблон який редагують конкретно під кожне підприємство, адже не існує 

повністю схожих підприємств. Формування ціни за аудит відбувається в площині договірних  

відносин. Логічним буде те, що ціна за обов’язковий аудит та ініціативний будуть різнитися,  

також спостерігається суттєва різниця, між ціною за аудиторські послуги які надає 

вітчизняна компанія і фірми які мають “статус”, наприклад “велика четвірка”. Загалом, 

можна говорити про те, що на ринку аудиту ціна характеризує якість процесу виконання та й  

результату цілому, але це судження не є остаточно об’єктивним, адже важливо враховувати  

трудомісткість процесу, що найчастіше зустрічається в методології ціноутворення на 

аудиторські послуги. Так як аудитор – це суб’єкт ринкових відносин, який зацікавлений в  

розширенні бізнесу, залученні нових клієнтів, збільшенні прибутковості, може 

використовувати для цього механізм ціноутворення, який не регулюється зі сторони, в свою  

чергу може бути причиною демінування цін. 

Недостатня кваліфікація аудиторів є серйозною проблемою, яка вимагає швидкого  

вирішування шляхом підвищення контролю під час підтвердження професійних знань 

аудиторів та збільшення державного контролю під час проведення аудиторської діяльності.  

Питання якості має перший ступінь важливості для замовника аудиторських послуг. У даний  

час контроль аудиторських послуг в Україні не дає потрібних результатів. Взявши до уваги  

вектор євроінтеграції, відкриті європейські кордони підвищення якості надання послуг  

аудиторів прямо пов’язані з міжнародним визнанням та новим перспективами [2]. 

На нашу думку, основними напрямками розвитку аудиту в Україні має бути: 

створення механізму застосування МСА з повними поясненнями та коментарями, щоб не  

виникало навіть дрібних спірних питань; внесення необхідних змін та доповнень до 

законодавства, які б унормували взаємовідносини аудитора та замовника; розробка методики  

аудиторської перевірки фінансової звітності підприємств у галузевому розрізі (банківська, 
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торгівельна, страхова, хімічна, металургійна, харчова, легка та ін. промисловості), 

використовуючи узагальнений досвід міжнародних і вітчизняних аудиторських фірм; 

поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій з міжнародними та 

європейськими професійними організаціями бухгалтерів, аудиторів; розробка механізму 

ціноутворення на аудиторські послуги, виходячи з практичного досвіду та вивчення 

міжнародного досвіду цього питання; підвищення контролю якості надання аудиторських  

послуг. 

Отже, новітній етап розвитку вітчизняного аудиту розпочався з прийнятого Закону  

України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, який має на меті 

привести норми національного законодавства у сфері аудиторської діяльності у відповідність  

із нормами та законодавством ЄС. Хоча, нині аудиторська діяльність має ряд суперечностей  

та проблем, які наведені вище, але можна виділити пріоритетні напрями розвитку 

вітчизняного ринку аудиторських послуг. А саме, покращення якості аудиторських послуг  

наданих професійними кадрами та розширенням їх діапазону з застосуванням 

спеціалізованого аудиторського програмного забезпечення, а також володінням галузевими 

методиками проведення аудиту. Надання аудиторських послуг клієнту, з врахуванням вимог  

міжнародних стандартів, законодавства ЄС, застосування передового досвіду з питань 

проведення аудиту, специфіки функціонування клієнта, підвищить зацікавленість до аудиту. 
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ЗАВДАННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Оцінка фінансового стану є невід’ємною складовою процесу управління 

підприємством. До основних напрямів практичної її реалізації належить виявлення резервів  

підвищення ефективності виробництва та розроблення економічної стратегії розвитку 

підприємства. 

Аудит фінансового стану – це особлива сфера аудиту та одна з форм управління 

фінансами. Проведення цього аналізу надає можливість виявити сильні і слабкі сторони 

господарської діяльності підприємства для прийняття найбільш раціонального 

управлінського рішення. На завершальній стадії аудиту виконуються аналітичні операції,  

метою яких є отримання всебічного комплексного уявлення про фінансові результати і 

фінансовий стан підприємства-клієнта [1, с. 131]. 

У Законі України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” аудит 

фінансової звітності визначається як аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського  

обліку і показників фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності 

юридичної особи або представництва іноземного суб’єкта господарювання, або іншого 

суб’єкта, який подає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з 

http://www.agrosvit.info/pdf/7_2020/7.pdf
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метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах  

вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних 

стандартів фінансової звітності або іншим вимогам [2]. 

Під фінансовим станом підприємства розуміють рівень його забезпеченості 

відповідним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для ведення ефективної господарської 

діяльності та своєчасного здійснення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями. Для  

характеристики даного поняття у економічній літературі досить часто застосовують такі 

критерії: фінансова стійкість підприємства; платоспроможність; кредитоспроможність; 

прибутковість роботи підприємства; оптимальність з точки зору економічного становища  

підприємства розподілу прибутку, що залишається в його розпорядженні після сплати 

податків і обов’язкових відрахувань; раціональне розміщення основних і оборотних коштів; 

наявність власних фінансових ресурсів не нижче мінімального необхідного рівня для 

організації виробничого процесу і процесу реалізації продукції; ліквідність балансу [3]. 

Проведення незалежної аудиторського оцінювання фінансового стану дозволяє 

користувачам: упевнитися у правдивості інформації про фінансовий стан; проаналізувати  

показники фінансового стану та прийняти заходи щодо їх поліпшення; проконтролювати  

правильність ведення бухгалтерського обліку та відповідності показників фінансової 

звітності; уникнути фальсифікації документів фінансової звітності та шахрайства з боку 

працівників; встановити відповідність діяльності підприємства і ведення бухгалтерського  

обліку чинному законодавству. 

Аудит фінансового стану підприємства доцільно проводити за певними групами 

економічних показників, які дають уявлення про загальну оцінку фінансового стану 

підприємства, рівень прибутковості його діяльності, платоспроможності, ліквідності, 

фінансової незалежності, ділової активності тощо (залежно від цілей аналізу). При цьому 

застосовують такі методи: аналіз за допомогою коефіцієнтів; аналіз на підставі результатів  

попередніх періодів; аналіз на підставі даних галузевих показників. 

Аудитор на підприємстві під час оцінювання фінансового стану має оцінити також і 

грошові потоки підприємства. 

Метою планування і контролю грошових потоків підприємства є: виявлення 

необхідних підприємству коштів (власних та залучених); визначення власних грошових 

коштів, у тому числі вільних; порівняння фактичного потоку грошей і планового; залучення  

коштів на кращих умовах; оптимальне розміщення вільних грошей; прогнозування наслідків 

і прийняття дій, які б їх попереджували; аналіз і оптимізація структури і термінів 

надходжень; оцінка фінансового становища підприємства на певну дату; визначення 

тенденцій змін фінансового стану підприємства [4]. 

Джерелами інформації для проведення аудиту фінансового стану підприємства є 

фінансова звітність. Крім фінансової звітності використовують іншу інформацію, яка 

доступна тільки персоналу підприємства, зокрема планово-нормативну (фінансовий план, 

нормативи), конструкторсько-технологічну, а також позаоблікову інформацію (маркетингові 

дослідження, інструкції, експертну інформацію та ін.) [5]. 

Завданнями аудиту фінансового стану підприємства є: виявлення змін показників, які  

характеризують фінансовий стан підприємства; визначення факторів, які впливають на 

фінансовий стан підприємства; оцінка кількісних та якісних змін фінансового стану 

підприємства; оцінка фінансового становища підприємства на певну дату; визначення 

тенденцій змін фінансового стану підприємства. 

Варто зазначити, що завдання аудиту фінансового стану суб’єкта господарювання 

можуть змінюватися залежно від зацікавленості різних груп користувачів тими  чи іншими 

аналітичними даними. Користувачів інформації про фінансовий стан підприємства можна  

поділити на дві групи: внутрішніх (керівництво, управлінський персонал, служба 

внутрішнього аудиту тощо) та зовнішніх (банки і кредитори, інвестори, податкові органи, 

постачальники та інші). Для того, щоб забезпечити виконання даних завдань, аудитору 

необхідно здійснити аналіз фінансового стану підприємства, головною метою якого є 
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своєчасне виявлення й усунення недоліків у фінансовій діяльності і пошук резервів  

поліпшення фінансового стану підприємства та його платоспроможності. 

Аудит фінансового стану підприємства здійснюють у чотири етапи: 

1. Аудит майнового потенціалу підприємства де об’єктами виступають обсяг і 

структура майна підприємства та джерел майна підприємства. 

2. Аудит ліквідності та платоспроможності підприємства,в якому об’єктами є оборотні  

активи і зобов‘язання підприємства; 

3. Аудит фінансової стійкості підприємства, в якому об’єкти – це джерела майна 

підприємства; 

4. Аудит результативності фінансово-господарської діяльності підприємства – тут 

об’єктами виступають фінансові результати діяльності підприємства та ділова і ринкова 

активність підприємства. 

Дослідження фінансового стану підприємства дозволяє визначити рівень його 

конкурентоспроможності і місце підприємства в економічному середовищі. Однією з 

найважливіших складових процесу управління фінансово-господарською діяльністю 

підприємства є комплексна оцінка фінансового стану. У процесі аналізу фінансового стану  

підприємства потрібно докладно проаналізувати оборотність усього майна підприємства, 

обігових коштів та їх окремих видів. 

Таким чином, на сьогоднішній день фінансовий стан є визначальним чинником 

конкурентоспроможності й сталого розвитку підприємства та найважливішою 

характеристикою функціонування фірми в ринкових умовах. Тільки за допомогою  

систематичної комплексної оцінки фінансового стану суб’єкта господарювання можна 

забезпечити оптимальний напрям розвитку і запобігання в його діяльності кризових явищ. 

 

Список використаних джерел 

1. Воронко Р. М. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту : навчальний  

посібник, / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун. – [2-ге вид.]. – Львів : “Магнолія-2006”, 

2018. – 528 с. 

2. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21 

грудня 2017 року № 2258-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2258-19. 

3. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств: навч.   посібник   /   О. О. Непочатенко, 

Н. Ю. Мельничук. – К. : Центр навчальної літератури, 2013 – 504 с. 

4. Давидов Г. М. Аудит: підручник / Г. М. Давидов. – К. : Знання, 2004. – 511с. 

5. Вдовенко Л. О. Роль аудиторської перевірки в оцінці фінансового стану підприємств 

/ Л. О. Вдовенко, О. І. Спориш // Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 1, Т. 2. – С. 41-47. 

 

Худа В. І. 

Здобувачка вищої освіти ступеня бакалавра 

ОПП « Облік і оподаткування » 

Наук.керівник: д.е.н., професор Кафка С. М. 

Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти й газу 

 

РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА: СУТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Документальне оформлення аудиторської перевірки та наявність робочих документів  

аудитора є однією із найважливіших умов проведення аудиту, який відповідає вимогам 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. 

№ 2258-VIII [1] та Міжнародним стандартам аудиту [3]. Аудиторські документи сприяють 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2258-19
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якісному проведенню аудиту, оскільки вони слугують для допомоги при плануванні аудиту  

та проведенні аудиторських процедур, для здійснення нагляду та контролю за роботою 

асистентів аудитора, а також для збору та документального оформлення аудиторських 

доказів, отриманих в процесі перевірки, виконаної з метою висловлення і обґрунтування  

аудиторської думки. 

Міжнародні стандарти аудиту, зокрема МСА 230 «Аудиторська документація», 

вимагають, щоб аудитор обов’язково документував усі етапи та процедури, здійснені в 

процесі перевірки, забезпечував документальне оформлення інформаційних джерел, які 

використовуються як аудиторські докази та слугують обґрунтуванням незалежної думки 

аудитора про достовірність перевіреної фінансової звітності. 

Аудитор повинен документально оформити відомості, які є важливими з точки зору  

формування доказів, які підтверджують аудиторський звіт, а також докази того, що аудит  

проводився у відповідності з МСА. 

Документація аудитора – це робочі документи, які складаються аудиторами та для 

аудитора або які отримані та зберігаються аудитором у зв’язку з проведенням аудиту. 

Аудиторська документація – це записи, в яких аудитор фіксує проведення аудиторської 

перевірки, а саме записи процедур планування, характеру, строків і масштабу виконання 

аудиторських процедур, їх результатів, а також висновків, складених на основі одержаних  

аудиторських доказів. У робочих документах мають міститися відповіді аудитора на всі  

суттєві запитання, в яких необхідно висловити професійне судження і сформулювати  

аудиторські висновки. Аудитору необхідно документально оформляти всі важливі відомості  

та факти для забезпечення доказів, на яких базується аудиторський звіт. 

Аудиторська документація, яка відповідає вимогам МСА 230 та вимогам інших МСА,  

надає докази наявності у аудитора основи для висновку про досягнення загальних цілей  

аудитора та докази того, що аудит планувався та виконувався відповідно до МСА і 

застосовних законодавчих і нормативних вимог. Аудиторська документація потрібна ще для  

багатьох додаткових цілей (рис.1). 
 

 

Рис. 1. Цілі підготовки аудиторської документації 

Допомога команді із завдання планувати та виконувати аудит 

Використані методологія й інструменти аудиту 

Характер і обсяг ідентифікованих винятків 

Характер аудиторських процедур, які слід виконати 

Ідентифіковані ризики суттєвого викривлення  

Значущість отриманих аудиторських доказів 

ЦІЛІ ПІДГОТОВКИ АУДИТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
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Форма, зміст та обсяг аудиторської документації визначається МСА 230 «Аудиторська  

документація», у якому зазначено, що: 

1. Аудитор повинен складати аудиторську документацію, яка була б достатня для  

надання можливості досвідченому аудитору, який не мав попереднього відношення до аудиту, 

зрозуміти: 

- характер, час і обсяг аудиторських процедур, виконаних відповідно до вимог МСА та 

законодавчих і нормативних вимог; 

- результати виконаних аудиторських процедур та отриманих аудиторських доказів; 

- значущі питання, які виникають під час аудиту, висновки, яких дійшли стосовно цих 

питань, та значні професійні судження, висловлені під час формування цих висновків. 

2. Документуючи характер, час та обсяг виконаних аудиторських процедур, аудитор  

повинен записати: 

- ідентифікаційні характеристики конкретних статей або питань, що перевіряються; 

- хто виконував аудиторську роботу та дату завершення цієї роботи; 

- хто виконував огляд виконаної аудиторської роботи, дату та обсяг такого огляду. 

3. Обов’язково повинна бути задокументована інформація щодо обговорення 

значущих питань з управлінським персоналом, тими, кого наділено найвищими 

повноваженнями, та іншими особами, включаючи характер обговорених значущих питань та  

коли і з ким проводили такі обговорення. 

4. Якщо аудитор виявив інформацію, що суперечить остаточному висновку аудитора 

щодо важливого питання, аудитор повинен задокументувати, як він вирішив проблему 

невідповідності [2]. 

Оскільки МСА не встановлюють єдині форми робочих документів, типові форми 

розроблюються аудиторами самостійно. Аудитор самостійно визначає обсяг документації 

щодо кожної конкретної аудиторської перевірки, керуючись своєю професійною думкою.  

Основними критеріями достатності обсягу робочої документації є такі: наявність документів,  

що підтверджують виконання аудиторських процедур відповідно до стратегії та плану 

перевірки; наявність документів, що підтверджують обґрунтування виявлених зауважень і  

висновків щодо перевірки; забезпечення можливості наскрізного простежування 

правильності чи помилковості формування звітних даних. Робочі документи повинні 

складатися та систематизуватися так, щоб вони відповідали обставинам і потребам аудитора  

при кожній конкретній аудиторській перевірці. 

Отже, робоча документація є важливою, оскільки в ній фіксується думка аудитора, 

яка повинна підтвердити положення та пропозиції аудиторського висновку. Робочі 

документи допомагають планувати і проводити аудиторську перевірку, а також містять 

аудиторські докази, отримані в результаті проведення аудиторської роботи, на підтримку  

думки аудитора. 

Список використаних джерел 

1. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 

21.12.2017 р. № 2258-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2258-19. (дата звернення: 

15.05.2022). 

2. Бондар В. П. Робочі документи аудитора та контроль якості аудиту фінансової  

звітності, що складена на вимогу іноземного інвестора. Статистика України. 2018. №1. С.  

68-76. 

3. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг: видання 2016-2017 рр. URL: 

https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-auditu. (дата звернення 16.05.2022). 

4. Бондар Ю.В., Глушаченко І.В., Ноєнко І.В. Автоматизовані робочі документи 

аудитора. Програми аудиту. Тести контролю: посібник. 3-тє видання. Київ: ДП 

«Інформаційно-аналітичне агентство», 2018. 396 с. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2258-19


8 

126 

 

 

СЕКЦІЯ 4. 
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НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПДВ У СИСТЕМІ 

ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

Від того наскільки ефективно функціонує податкова система залежать розвиток 

економіки і країни в цілому. ПДВ є тим податком, який привертає увагу тих країн, які  

намагаються підвищити темпи свого економічного розвитку, що є дуже актуальним для 

нашої країни також. Українські реалії говорять про те, що ПДВ наразі є найбільш 

корумпованим та тінізованим податком. Одним із головних завдань ДПС у сфері 

реформування податкової системи є саме вдосконалення адміністрування податку на додану 

вартість. 

Аналізуючи фіскальне значення податку на додану вартість, зрозуміло, що він має 

істотний вплив на перерозподіл ВВП України. Серед чинників, які впливають на фіскальну  

ефективність виділяють рівень податкової ставки, кількість експортно-імпортних операцій, 

обсяг пільг та ін. 

До головних проблем в системі оподаткування ПДВ в Україні відносять: 

- несвоєчасні виплати бюджетного відшкодування; 

- нестабільність та незрозумілість нормативно-правового забезпечення; 

- високі ставки податку; 

- досить складний механізм стягнення податку; 

- несприятливий податковий клімат. 
В першу чергу для удосконалення механізму адміністрування податку на додану 

вартість необхідно створити відповідний податковий клімат, адже в нашій країні 

оподаткування сприймається як негативний процес. Влада повинна організувати спеціальні  

заходи для інформування платників у податковій сфері. Серед таких заходів можуть бути: 

- інформування платників податку про важливість їх надходження до бюджету; 

- ознайомлення платників податку про їхні права, а також обов’язки; 

- інформування про напрями витрачання грошових коштів з бюджету; 

- вдосконалення податкового законодавства у контексті його спрощення. 

Усе вищезгадане допоможе покращити відношення платників до системи 

оподаткування та зробить зрозумілим необхідність добросовісної сплати податку. 

Ще одним із можливих способів підвищення ефективності ПДВ можна вважати 

зниження ставки податку. Це б дало можливість створити більш привабливий податковий  

клімат для платників податку, розширити базу оподаткування та збільшити обсяги збирання  

податку. За таких умов економіка стане більш прозорою й легальною, знизиться рівень 

корупції та в кінцевому результаті прискориться економічне зростання країни. 

Скасування пільг, які не мають соціального потенціалу дасть змогу розширити базу  

оподаткування ПДВ, що в свою чергу дозволить знизити ставку податку на 2-3 %. Таким 

чином зменшиться податковий тиск на населення та зростуть податкові надходження до  

бюджету. 

Проте зниження ставки оподаткування ПДВ не дає гарантій, що ефективність сплати  

податку підвищиться.  Такий  хід з боку держави може позбавити її від значної частини 
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доходів бюджету. Тому такий підхід потрібно зважувати з економічною ситуацією в країні,  

щоб це не призвело до непередбачуваних наслідків. Або як альтернативний варіант 

встановити диференційовані ставки по ПДВ, шляхом зменшення ставок на товари 

найширшого вжитку, платниками яких є переважно малозабезпечене населення. Таким 

чином підвищиться не тільки ефективність сплати ПДВ, а й підвищиться добробут більшої  

частини населення. Проте потрібно враховувати, що встановлення цих ставок зумовить 

зростання адміністративних витрат на обслуговування ПДВ та ускладнить механізм його дії. 

Хоча, якщо порівнювати основну ставку ПДВ зі ставками інших країн, то можна 

побачити, що в Україні вона ще не досить висока. На рис. 1. видно, що в Угорщині основна 

ставка ПДВ сягає 27%, у Швеції – 25%, тому можна вважати, що в Україні ставка є цілком  

прийнятною. 

Окрім того, високі ставки податку не стимулюють, а навпаки – стримують економічну 

активність або ховають її у “тінь”. На думку економістів оптимальна ставка ПДВ має 

триматися в діапазоні 15–17 %. 

 

ШВЕЦІЯ 

УГОРЩИНА 

ПОЛЬЩА 
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Рис. 1 Основні ставки ПДВ в країнах світу 

Складено зв даними: [1] 

 

Необхідно вдосконалити механізм виплати бюджетного відшкодування ПДВ, адже 

цей процес сприяє стимулюванню до сплати податку. Несвоєчасність відшкодування податку  

на додану вартість та механізм управління ним останнім часом суттєво впливають на 

взаємовідносини між державою та суб’єктами господарювання і залишаються предметом  

наукових дискусій та практичних дій як представників влади, так і суб’єктів 

господарювання. Адже, затримуючи виплати з відшкодування, уряд вилучає найбільш 

ліквідні ресурси підприємств, а саме грошові кошти, для фінансування різноманітних 

державних витрат. Водночас ПДВ був і залишається основним джерелом формування 

дохідної частини Державного бюджету країни. Кошти, залучені у вигляді цього податку,  

спрямовуються на забезпечення вирішення основних завдань соціально-економічного 

розвитку України. 

Невідповідальне ставлення до виплат відшкодування податку на додану вартість 

призведе до втрати довіри до держави та зникнення мотивації сплати цього податку. Також 

це може призвести до того, що ПДВ стане виключно податком на експорт, адже, як вже було  

сказано вище, експортери стоять першими в черзі за бюджетним відшкодуванням ПДВ. Але  

для самих експортерів це також стане не вигідним, адже увесь тягар сплати податку впаде 

саме на них, що в кінцевому результаті призведе до суттєвого скорочення обсягу 

зовнішньоекономічної діяльності країни. 

Через відсутність належного механізму виплати, платники податку опиняються в 

нерівних умовах. Не виключається і припущення щодо існування корупційних схем, за 

допомогою яких деякі платники прагнуть позачергово отримати відшкодування. Суб’єкти 

господарювання замість того, щоб думати як розвинути свій бізнес займаються пошуками  

схем, котрі допоможуть уникнути сплати податків. Тому і прогнозування доходів бюджету  

стає більш складним, важко спрогнозувати чи зростуть вони, чи навпаки спадуть, оскільки  

мотивації до сплати зникають. 

21 
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З метою удосконалення податку на додану вартість доречно було б змінити й момент 

виникнення податкового зобов’язання. Така зміна дала б можливість зменшити вимивання  

обігових коштів для виробників. Якщо попередня оплата не буде призводити до виникнення  

податкового зобов’язання, то в умовах роботи за попередньою оплатою збільшуються обігові  

кошти для виробників на 20%. Крім того, це спростить облік. Також ця зміна допоможе  

прибрати можливість використовувати попередню оплату як схему для формування 

податкового кредиту за схемними операціями. 

Дієвим заходом буде й удосконалення системи штрафних санкцій. За несвоєчасну  

сплату податку до бюджету, завищення суми бюджетного відшкодування, несвоєчасне 

подання податкової звітності, порушення термінів реєстрації податкових накладних повинно  

бути передбачене покарання аби підтримувати податкову дисципліну та стимулювати 

сплачувати податки вчасно. 

Стосовно штрафних санкцій за неподання чи невчасне подання документів для 

реєстрації платником ПДВ, то у багатьох країнах-членах ЄС такі санкції не застосовуються.  

За несвоєчасність сплати податку запропоновано визначати штрафні санкції, залежно від  

того, хто виявив порушення – контролюючий орган чи платник податку.[2, с 78] 

Отже, для того, щоб організувати ефективну податкову систему в нашій країні, 

необхідно особливу увагу приділити ПДВ, адже він займає вагому частку в надходженнях до  

державного бюджету. Тому, зважаючи на це, влада повинна постійно удосконалювати  цей 

вид оподаткування для забезпечення найбільш ефективного його надходження до бюджету. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА 

ПОДАТКАМИ ТА ПЛАТЕЖАМИ В УМОВА НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ 

 

У зв’язку з війною, був прийнятий Закон України “Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного  

стану” (надалі – Закон № 2120-IX). Законом № 2120-IX було впроваджено ряд змін 
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до Податкового кодексу України (надалі – ПКУ) та інших законів, які ми пропонуємо до 

огляду. 

Спрощення критеріїв для обрання спрощеної системи оподаткування. Перше питання, 

яке зараз турбує бізнес - це запровадження спрощеної моделі бізнесу на період дії воєнного  

стану. 

Законом № 2120-IX було врегульовано можливість бізнесу обрати спрощену систему 

оподаткування у випадку наявності доходу до 10 мільярдів гривень. Для цього фізичні 

особи-підприємці (надалі - ФОП) та юридичні особи мають відповідати наступним вимогам: 

-· протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 10 мільярдів гривень; 

-· не здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі; 

-· не здійснюють діяльність з обміну іноземної валюти; 

-· не здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім  
роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності  

фізичних осіб, повʼ язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та  

столових вин); 

-· не є страховим (перестраховим) брокером, банком, кредитною спілкою, ломбардом, 

лізинговою компанією, довірчим товариством страхової компанії, установою 

накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційним фондом і компанією, іншою 

фінансовою установою, визначеною законом; реєстратором цінних паперів; 

-· не є представництвом, філією, відділення та іншим відокремленим підрозділом 

юридичної особи, яка не є платником єдиного податку; 

-· є резидентом. 

Інші обмеження, для платників третьої групи, які передбачені п. 291.5 ст. 291 ПКУ, на  

час дії правового режиму воєнного стану не застосовуються. 

Враховуючи текст Закону № 2120-IX для осіб, які здійснюють незалежну професійну 

діяльність, не передбачено можливість використання пільгового податкового режиму 

(згадується виключно ФОП та юридичні особи). 

Для платників єдиного податку третьої групи запроваджується додатково ставка 

податку на рівні 2% від доходу, а для платників єдиного податку першої та другої групи  

передбачено добровільну сплату такого податку на період дії воєнного стану. 

Для переходу на спрощену систему оподаткування, платнику податку необхідно 

подати відповідну заяву до останнього числа місяця, що передує періоду переходу на 

спрощену систему оподаткування. 

Враховуючи те, що таким правовий режим буде доступним для платників податків  

лише з 01 квітня 2022 року – заяву необхідно буде подати до 31 березня 2022 року. 

Слід наголосити на тому, що платники єдиного податку третьої групи, які вже обрали  

ставки 5% без ПДВ або 3% з ПДВ, з 01 квітня 2022 року не переходять автоматично на 

ставку 2%. 

Отже, таким платникам, які бажають обрати ставку єдиного податку 2%, додатково 

необхідно подати до 31 березня 2022 року відповідну заяву до податкового органу. 

Звітним періодом для платників, які обрали ставку податку 2%, є календарний місяць,  

проте декларацію подавати необхідно раз в квартал (у якій доходи необхідно відображати  

помісячно). Строк для подання квартальної декларації залишається без змін. 

Єдиний податок сплачується авансовими внесками щомісяця до 15 числа за 

підсумками попереднього календарного місяця. 

Стосовно платників єдиного податку третьої групи, які до запровадження змін обрали  

ставку податку 5% без ПДВ або 3% з ПДВ, порядок та строки подання декларації, та сплати  

податку залишається без змін. 

Зміни щодо ПДВ. На пальне для платників податків на період дії правового режиму 

воєнного стану передбачено пільгову ставку з ПДВ у розмірі 7%. 

Проте, платникам слід врахувати один нюанс - якщо у них виникне від'ємне значення 

з ПДВ, внаслідок операцій із паливом до якого застосовувалася пільгова ставка, то такі 
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платники втрачають право на бюджетне відшкодування ПДВ, а таке відʼ ємне значення 

може лише зарахуватися лише до податкового кредиту наступного звітного періоду. 

Як виняток з цього правила підпадають платники податків, у яких виникло від ʼ ємне 

значення з ПДВ внаслідок експорту такого палива. 

Законом № 2120-IX передбачено, що на товари/послуги, які були передані/надані на 

потреби оборони або товари знищені внаслідок воєнних дій, не потрібно нараховувати 

компенсуюче ПДВ, а тому положення п. 198.5 ст. 198 ПКУ не застосовується. 

Одним з найголовніших питань для платників податків було питання можливості 

врахування податкового кредиту за операціями під час дії воєнного стану. Це питання було  

врегульовано Законом № 2120-IX. Так, у випадку якщо постачальниками товарів/послуг не 

було зареєстровано податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних, покупці  

мають право включити до складу податкового кредиту суму раніше сплаченого ПДВ на  

підставі наявних первинних документів. 

Проте, обовʼ язок із реєстрації податкових накладних лише відстрочується, а не 

скасовується. Після припинення або скасування дії воєнного стану постачальники 

товарів/послуг зобовʼ язані здійснити реєстрацію таких податкових накладних протягом 

шести місяців, а покупці зобовʼ язані відкоригувати раніше задекларовані показники суми  

податкового кредиту з ПДВ. Законом № 2120-IX було звільнено від нарахування пені 

невідшкодування державою платникам ПДВ суми бюджетного відшкодування у зв ʼ язку із 

введенням воєнного чи надзвичайного стану. 

Таким чином, держава підтримує бізнес, сприяє його функціонуванню в умовах війни,  

оскільки бізнес, сплачуючи податки, підтримує державу у боротьбі з агресією. 
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ОЗНАКИ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ 

ПОДАТКІВ 

 

Ухилення від сплати податків є вкрай серйозною на сьогоднішній день проблемою 

для будь-якої держави, наслідками якої є погіршення економічної та соціальної ситуації в 
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країні, окільки ухилення від сплати податків спричиняє недостатнє надходження грошових  

коштів до бюджетів різних рівнів і, як наслідок, недостатнього фінансування витрат держави,  

спрямованих на розвиток соціальної сфери. Незаконні способи зменшення платниками 

податку зобовʼ язань за податками караються ст. 212 Кримінального кодексу України. 

Ухилення від сплати податків властиві будь-якому суспільству. Це з’явилось із 

введенням податків, адже, платник завжди намагається мінімізувати суму податку, що 

необхідно сплатити. Як відомо, рівень тіньової економіки у січні-вересні 2021 року склав 

31% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту України. В цей же час цей 

показник в країнах Європи дорівнює 5-10 % від ВВП. Це вказує на те, що цей показник в  

Україні є негативним і погіршує умови життя суспільства[2]. Тому проблема ухилення від  

сплати податків займає провідне місце і потребує термінового вирішення, зокрема в Україні. 

Незважаючи на те, що рівень життя з кожним роком підвищується, платники податків 

все більше намагаються уникнути їх сплати. Основними чинниками, що зумовлюють 

виникнення такої ситуації, є наступні: 

погіршення фінансового становища бізнесу та населення країни, унаслідок 

чого відбувається зниження рівня життя окремих груп суспільства нижче межі виживання. 

Це тісно зв’язане з наявністю в України кризових явищ і є основоположним чинником, який  

приводить до рішення щодо ухиляння від сплати податків; 

низький рівень обізнаності в податковій справі серед населення; 

високі ставки та надмірний обсяг податків, складність у розрахунках 

податкових сум, недотримання принципу справедливості при побудові податкової системи,  

коли платники податків, що характеризуються рівним економічним становищем, не завжди 

сплачують однакові суми податків; 

значний рівень корупції серед верховенства влади, що є найбільшою 

перепоною економічного зростання і розвитку, здатною поставити під загрозу будь-які 

перетворення; 

низька якість законодавчої бази, вона обумовлює зниження ефективності 

податкового контролю та створює можливість уникнути сплати податків; 

безкарність судової гілки влади; 

неефективність державного менеджменту; 

нераціональна структура оподаткування. 

Щоб підтвердити, що платник податків насправді ухилився від їх сплати необхідно: 

встановити факти порушення податкового законодавства; 

зібрати доказову базу за допомогою методів податкових перевірок; 

встановити обставини, що сприяли ухиленню 

встановити осіб відповідальних за повноту, правильність, нарахування і сплату 

податків. 

Обов’язково потрібно пам’ятати про те, що є як адміністративна так і кримінальна  

відповідальність. При застосуванні адміністративних покарань використовують штрафи, 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на певний строк,  

конфіскацію майна. При цьому максимальний розмір штрафу може сягати 25 000 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 425 000 грн. При ухиленні будь - 

якої особи від сплати призначеного судом штрафу за порушення законодавства, суд має  

можливість змінити вид покарання і у деяких випадках встановити покарання у вигляді 

позбавлення волі. [1] 

Схеми ухилення від сплати податків в Україні в цілому не дуже відрізняється від  

інших країн. Приблизний вплив на державний бюджет України схем ухилення від сплати  

податків наведене на рис. 1 [3]. 

З рис. 1 можна побачити, що змінився “лідер” серед найбільших схем по мінімізації 

податків – найбільші зловживання за останні роки спостерігаються за схемою заробітні 

плати “у конвертах”. Втрати бюджету оцінюються у 110-150 млрд грн на рік, у той час як  

чотирирічний лідер – контрабанда та порушення митних правил – відійшов на друге місце 
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(70-120 млрд грн на рік). 

Уникнення від сплати непрямих податків вважається неможливим, так як вони є 

малопридатними для ухилення, проте, підприємці, розглядаючи суми непрямих податків як  

власні доходи, а не як надбавку держави до ціни відповідних товарів, винайшли досить  

багато методів зменшення відрахувань до бюджету за цими податками. 
 

Рис. 1. Вплив на державний бюджет України схем ухилення від сплати податків [3] 

 

Звідси, можна визначити наслідки від ухилення від сплати податків. Основним 

наслідком є недоотримання коштів в державний бюджет і через це держава може зменшити  

реалізацію державних програм, не сплачувати заробітну плату працівникам державних 

установ. Також це призводить до збільшення корупції, порушення правил чесної 

конкуренції. Вплив на усунення негативних наслідків тіньової економіки податковий 

контроль може здійснювати у частині виявлення, усунення та попередження фактів ухилення  

від сплати податків та незаконне зменшення їх сум. 

Отже, можна зробити висновок, що через несплачені податки не можуть 

покращуватись такі необхідні для суспільного життя складники, як навчання дітей 

дошкільного віку, обов’язкова середня освіта, вища освіта, медицина, захист і охорона прав, 

свобод та законних інтересів особистості, національна безпека, культура, охорона довкілля,  

підтримка малозабезпечених верств населення і людей із фізичними вадами та багато інших.  

Проблема ухилення від податків є актуальною і потребує вжиття заходів, спрямованих на її 

вирішення. Зменшити масштаби цього явища можна шляхом врегулювання і вдосконалення  

податкового законодавства, а також формування такої податкової системи, яка б не вимивала  

обігових коштів у субʼ єктів господарювання і не спонукала їх шукати законодавчих 

прогалин, щоб зменшити податкове навантаження чи ухилятися від сплати податків. 

 

Список використаних джерел: 

1. КримінальнийКодекс України від 23.04.2022. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text 

2. Офіційний сайт Мінфіну. URL: https://minfin.com.ua/ua/2022/02/10/80801573/ 

3. Схеми   по   ухилянню   від   сплати   податків   2021.   Ціна   держави. URL: 

https://cost.ua/shemy-po-uhylyannyu-vid-podatkiv-2021/ 

Офшорні схеми 15-35 млрд.грн 

  7%  

  22%  

  30%  

  14%  

  2%  

1% 
  24%  

 
 

Зарплати в конвертах 110-150 млрд. грн 

Контрабанда 68-120 млрд.грн.  

Зниження оборотів ФОП 1-6,3 млрд.грн 

ФОП замість найму 6-10 млрд.грн.  

Підробки або контрафакт 12-20 млрд.грн.  

 
Викривлення бази оподаткування  
(приховування обсягів продажу) 90-110 

млрд.грн.  
Інші схеми 
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СПІЛЬНІ І ВІДМІННІ РИСИ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ 

Сьогодні вітчизняна податкова система не повністю задовольняє функції у сфері 

загального оподаткування, принципів соціальної справедливості, фіскальної достатності та  

економічності оподаткування. Проголошений Україною напрям на європейську інтеграцію,  

для підняття її на новий рівень розвитку, стимулює до певного підходу реформування 

податкової системи. 

Податкова система усіх країн має свої особливості функціонування та організації  

господарської діяльності, проте суттєвих відмінностей немає. Відмінність полягає в тому, що 

Україна передає перевагу прямому оподаткуванню, коли країни Європейського союзу 

покладаються на непряме оподаткування [1, с. 95]. Податкова система є складною, 

адміністрування податків також є складною процедурою, кількість податків створюють умови для 

різних махінацій та породжує корупцію. В нашій державі давно йде мова про впорядкування  

податкової системи у кількісному аспекті [2, с. 657]. Основним принципом оподаткування в ЄС є 

відкритість, прозорість та простота адміністрування податків, про це свідчить невелика кількість 

податків, яка коливається від 7 до 16 (табл. 1). 

 

Кількість податків у країнах ЄС 

Таблиця 1 

Назва країни Кількість податків 

Німеччина 16 

Італія 15 

Литва 11 

Нідерланди 9 

Іспанія 8 

Португалія 8 

Франція 7 

Естонія 7 

Джерело: [2, с. 657]. 

 

Податкова система України відрізняється від податкової системи країни ЄС також  

відсутністю повноцінного податку на майно. Об’єкти такого виду оподаткування у різних  

країнах наведені в табл. 2. Платниками є тільки заможні люди, які мають високий рівень  

забезпечення добробуту. Особливістю цього податку є ретельний підхід не до встановлення  

високих ставок, а до визначення об’єкта, який підлягає оподаткуванню. Наприклад, в Європі 

є податки, які застосовуються до власників приватних літаків, і дорогих яхт. За кожен зліт 

або посадку літака на приватних курортах власник повинен заплатити від 200 до 1000 євро  

залежно від виду авіалайнера [1, с. 95]. 

Також в країнах ЄС на основі існування прогресивної шкали оподаткування 

здійснюється принцип соціальної справедливості. Існує два типи підходів до оподаткування  

доходів: 

 прогресивна шкала – заснована на принципі збільшення податкових ставок залежно 

від збільшення доходу, який підлягає оподаткуванню; 

 плоска шкала – податки сплачують за єдиною ставкою, яка не залежить від рівня  

дохідності і є альтернативою прогресивному оподаткуванню [1, с. 95]. 
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Об’єкти оподаткування податком на багатство у країнах ЄС 

Таблиця 2 

Об’єкти оподаткування Країна 

Предмети домашньої обстановки, домашнє начиння Франція, Іспанія, Люксембург, Швеція, Уругвай 

Будівлі, споруди, квартири, будинки, заміські 

будинки 

Франція, Швеція, Іспанія, Індія, Уругвай, 

Люксембург, Пакистан 

Цінні папери (акції, облігації та ін.), частки або паї у 

вартості підприємств 

Індія, Іспанія, Уругвай, Франція, Люксембург, 

Швеція, Пакистан 

Банківські вклади, пенсійні накопичення, ануїтети, 

поліси страхування життя 
Франція, Пакистан 

Твори мистецтва, предмети антикваріату, ювелірні 

вироби 
Індія, Іспанія, Уругвай 

Земля, сільськогосподарські угіддя, лісові 

насадження 
Уругвай, Франція, Іспанія, Швеція 

Транспортні засоби (автомобілі, літаки, вертольоти, 

яхти, катери) 
Індія, Уругвай, Франція, Іспанія, Швеція, Пакистан 

Джерело: [2, с. 657]. 

Плоска шкала оподаткування застосовується у країнах, які не є лідерами сучасної  

економіки, а в розвинутих країнах використовується прогресивна шкала системи 

оподаткування. (табл. 3). 

 
Ставки податків в окремих країнах ЄС 

Таблиця 3 

Країна ПДФО ПДВ Податок на 

прибуток 

Німеччина Прогресивна від 14 % до 45 %, 

Депозити й дивіденди – 25 % 

19%, пільгові – 7 % (в т. 

ч., ліки і мед засоби) 
29,89 % 

Франція Прогресивна від 14 % до 45 %, 

Депозити й дивіденди – 12,8 % 

20 %, пільгові – 5,5 % (в т. 

ч., ліки і мед засоби) 
31 %, МСП – 

15 % 

Угорщина 15 %, 
Депозити й дивіденди – 15 % 

27 %, пільгові – 5 % (в т. 

ч., ліки і мед засоби) 
9 % 

Іспанія Прогресивна від 9,5 % до 22,5 %, 

Депозити й дивіденди – 19 % 

21 %, пільгові – 10 % (в т. 

ч., ліки і мед засоби) 
25 % 

Румунія 19 %, 
Депозити – 10 %, дивіденди – 5 % 

19 %, пільгові – 9 % (в т. 
ч., ліки і мед засоби) 16 % 

Польща Прогресивна – 18 % і 32 %, 

Депозити й дивіденди – 19 % 

23 %, пільгові – 8 % (в т. 

ч., ліки і мед засоби) 
19 %, МСП – 

15 % 

Словаччина Прогресивна – 19 % і 25 %, 

Депозити – 19 %, дивіденди – 7 % 

20 %, пільгові – 10 % (в т. 

ч., ліки і мед засоби) 
21 % 

Україна 18 %, 
Депозити – 18 %, дивіденди – 9 % 

20 %, пільгові – 7 % (в т. 

ч., ліки і мед засоби) 
18 % 

Джерело: [3]. 

 

Перевагами системи оподаткування ЄС є: 

менша кількість податків, що сприяє відкритості та прозорості системи; 

дієва система оподаткування на предмети розкоші, яка є гарантією громадської  

злагодженості і соціальної справедливості; 

      підвищений рівень оподаткування суб’єктів господарювання, що дає 
можливість державі повність виконувати свої функції[2, с. 660]. 

Отже, для досягнення успіху щодо формування податкової системи необхідно 

використовувати досвід інших країн, кожна з яких має свої особливості, які необхідно 

враховувати при побудові ефективної податкової системи. 
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ВПЛИВ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ НА ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 
Земельна реформа, що остаточно набула чинності 1 липня 2021, стала тим 

довгоочікуваним позитивним кроком до реформації земельної політики громад і держави в  

цілому. 

Незважаючи навіть на те, що не всі умови, які пропонувались у першій редакції 

проекту закону, потрапили до його кінцевої версії. З огляду історії земельної політики 

України, це великий крок до її покращення. 

Перехід земель у комунальну власність територіальних громад призведете до 

збільшення податкових надходжень від власників земельних ділянок у місцеві бюджети, що 

в свою чергу буде сприяти покращенню життя містечок та сіл. Та не все так добре як  

написано у законі, тому що через довгі роки тіньової економіки, корупційних схем та 

незрозумілого централізованого управління, люди втратили довіру до будь-яких змін, що 

стосуються їх безпосередньо і головне, вони більше не почуваються господарями на власній  

землі. 

Метою реформи є змінити недовіру людей і показати, що вони самі можуть 

розпоряджатися своєю землею на власний розсуд. А кошти з земельного податку будуть  

надходити до бюджету громади, який вільно можна буде проконтролювати і побачити  

напрями, на що згодом буде витрачатись бюджет. 

Земельна реформа набрала чинності менше року тому, але певні позитивні зміни вже  

прослідковуються. Так наприклад, якщо ще 3 роки тому майже 80% населення України  

ставилося з побоюванням або ж негативно до запровадження земельного ринку, то на 

сьогодні їх кількість мізерна. Люди змогли побачити, що ринок землі працює, що прозоро та  

просто, немає можливості корумпувати його. 

Про те, що ринок і справді почав працювати свідчать цифри, а саме суми надходжень  

від земельного податку. Якщо порівнювати із 2020 роком то надходження коштів з податку  

до місцевих бюджетів у 2021 збільшились на 12%, що склало 3,8 млрд грн. 

Але не зважаючи на те, що цифри говорять про позитивні зрушення у земельній 

політиці, у населення досі залишається багато питань: чи можна змінити цільове 

призначення землі? як саме відбувається перехід сільськогосподарських земель у власність  

громад і які повноваження мають громади щодо цих земель? 

http://global-national.in.ua/archive/6-2015/135.pdf
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Процес передачі земель територіальним громадам це важливий історичний етап у  

розвитку економіки України, який має низку позитивних зрушень: більша плата від паїв,  

можливість самостійно визначати цільове призначення земель, а також можливість продажу 

землі або використати як заставу за необхідності. А якщо людина здійснює фермерську  

діяльність, то для неї створюється можливість викупити орендованої землі за пільговими  

цінами у громад, і що головне утворився аграрний реєстр. Ну і звичайно для громад це 

збільшення доходів від плати за землю, відповідно більше можливостей для розвитку 

інфраструктури містечок та сіл. Також надається можливість самостійно визначати цільове  

призначення земель, що знаходяться в комунальній власності. 

Ставка земельного податку є різна у кожній громаді. Держава встановлює максимум,  

тобто ті відсотки, які перевищувати не дозволено. Так у 2021 році ставка складає не більше  

12% від нормованої грошової оцінки за землі, що перебувають у постійному користуванні 

суб’єктів господарювання. А вже потім громада самостійно вирішує, яку ставку 

використовувати, що дозволяє громадам отримувати дохід в бюджет і не утворювати для  

громадян надмірного податкового тиску. 

Земельна реформа вступила в дію в середині літа 2021 року, і якщо проаналізувати  

податкові надходження плати за землю до місцевих бюджетів за місяцями, можна побачити  

певну динаміку (табл. 1). 

 

Порівняльна таблиця плати за землю до місцевих бюджетів 

у 2020-2021 рр., млн грн 

Таблиця 1 

місяць 2021 2020 Відхилення 

2021 р. від 2020 

р., млн грн 

Темп приросту 

2021 р. до 2020 

р., % 

січень 2256 2328,9 -73 -3,1 

лютий 2856 2714,3 141,7 5,2 

березень 2877,9 2176,7 721,5 32,2 

квітень 2773,8 821,3 1952,5 237 

травень 2726,7 1994,9 731,8 36,7 

червень 2977,9 3279,8 -301,9 -9,2 

липень 3427,4 3436,7 -9,3 -0,3 

серпень 3782,2 3552,3 229,9 6,5 

вересень 2973,3 2860,2 113,1 3,9 

жовтень 2788 2709,1 78,9 2,9 

листопад 2806,7 2663,7 143 5,4 

грудень 3053,4 2939,9 113,5 3,9 

ВСЬОГО 35268,3 31477,8 3790,5 12 

Джерело: Складено та розраховано за: [https://mof.gov.ua/uk/vykonannia-dokhodiv- 

mistsevykh-biudzhetiv] 

 

З таблиці видно, що починаючи з серпня ситуація з податком за землю була стабільно 

позитивна у 2021 відносно 2020 року. З червня по серпень можна спостерігати зростання  

податку, що було зумовлене початком дії реформи. І вже з серпня і до кінця року статистика  

показує деякий спад, це зумовлено ростом цін на землю, тому що реформа все таки ще не 

досконала і не має чіткої політики ціноутворення. Але все таки реформа дієва, що і видно з  

лише позитивних показників порівняння. 
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Отже, земельна реформа 2021 року працює. Звичайно має доволі значні недоліки, такі  

як відсутність чіткого ціноутворення, деяке панування корупції, та неготовність українців  

довіритись і продати свої землі. Але будь-які різкі зміни завжди лякали людей спочатку. 

Земельну реформу неодмінно потрібно продовжувати розвивати, адже крім недоліків можна 

спостерігати позитивний вплив на бюджети громад, що прямо впливають на забезпеченість  

життя всередині громади. 

 

Список використаних джерел: 

1. Сайт міністерства фінансів України URL: https://mof.gov.ua/uk/vykonannia- 

dokhodiv-mistsevykh-biudzhetiv 

2. Міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко про перші 100 

дні реформи URL: https://www.ukrinform.ua 
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НЕОБХІДНІСТЬ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ 

Наша держава перебуває в процесі європейської інтеграції та розвитку ринкової 

економіки, і в зв’язку з цим необхідно переглянути роботу української податкової системи.  

Хоча з початку цього шляху було проведено багато реформ, проблеми з українською  

податковою системою залишаються. В основному це пов’язано з неактуальністю та 

недосконалістю законодавства щодо збору та адміністрування податків в Україні. 

Оподаткування, як фінансова категорія, є складним і має великий вплив на всі 

економічні явища і процеси. Перш за все, оподаткування є основою існування держави та  

показником спроможності країни розвивати простір у всіх сферах світової економіки: освіті,  

науці, культурі, підвищення добробуту населення, забезпечення економічної безпеки. По- 

друге, оподаткування перерозподіляє доходи фізичних та юридичних осіб всередині 

держави, а його мобілізація та використання пов’язані не лише з інтересами фізичних осіб - 

підприємців чи громадян, а також і цілих верств населення та різних соціальних груп [2]. 

Одним із найактуальніших питань в Україні є створення ефективної податкової 

системи. Для вирішення даного питання, необхідно не лише вивчати та аналізувати існуючу  

законодавчу базу, а й вивчати досвід, який накопичив світ у сфері оподаткування. 

Українська податкова система налаштована таким чином, що не сприяє зростанню  

реальної економічної активності в економіці, а змушує вести бізнес у темряві. Це не 

інструмент підвищення національної конкурентоспроможності, на відміну від того, що 

робиться в країнах ЄС. Існуюча державна система формування доходів відображає 

недосконалість перехідної економіки, переважно фіскального характеру [1]. 

В умовах ринкових реформ було зроблено багато спроб удосконалення податкової 

системи за допомогою деяких законодавчих актів, які не відповідають сучасній економічній  

ситуації, які характеризуються непослідовністю правил та великою тінню. 

Загалом, нинішня українська податкова система має деякі негативні характеристики[2]: 

- фіскальна спрямованість української податкової системи; 

- нестабільність та недосконалість законодавства, оскільки питання оподаткування  

все ще регулюються статутами, рішеннями кабінету міністрів, указами Президента. 

Насправді податкове законодавство України та ЄС подібне лише за назвою. Це створює 

http://www.ukrinform.ua/
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неоднозначність у тлумаченні, негативно впливає на діяльність суб’єктів господарювання та 

знижує привабливість національної економіки для іноземних інвесторів; 

- нормативно-правові акти, що встановлюють основні положення оподаткування, є  

досить складними та нестабільними, багато законів є непослідовними та суперечливими.  

Оскільки вплив на податкове регулювання має не тільки закон, а й постанова Кабінету 

Міністрів України, указ Президента України, ряд питань у сфері оподаткування регулюється  

статутом. Оскільки багато податкових норм неправильно інтерпретовані при застосуванні,  

що негативно впливає на діяльність суб’єктів господарювання та знижує привабливість 

національної економіки для іноземних інвесторів; 

- адміністрування деяких податків приносить менше доходів, ніж видатків; 

- механізми митно-тарифного нагляду перешкоджають швидкому реагуванню на 

зміни ринкової конʼ юнктури та економічної структури України [3]. 

Через недоліки в податковій системі України виникли такі системні проблеми: 

платники податків заборгували податки до бюджету та Національного фонду; масове 

ухилення від сплати податків; бюджет відшкодування ПДВ має заборгованість; нерівномірне  

податкове навантаження, причому найбільше податкове навантаження лягає на 

законослухняних платників податків, які позбавлені податкових пільг. 

Підвищення ефективності української податкової системи вимагає застосування певних 

заходів: 

- посилення стимулюючого ефекту прямого оподаткування шляхом раціонального 

розмежування податкових ставок і податкових пільг як одного з основних методів 

корпоративного податкового нагляду в реальному секторі; 

- забезпечення стабільності податкового законодавства в найбільш чіткій і послідовній  

формі податкового законодавства; 

- спростити процедури адміністрування податків та підвищити прозорість контролю за  

їх використанням; 

- підвищення ефективності роботи контролюючих органів із посиленням контролю над  

платниками податків, які умисно приховують об’єкти від оподаткування, та рівня 

відповідальності за податкові правопорушення [1]. 

Здійснення цих заходів дозволить підвищити ефективність вітчизняної податкової 

системи, тим самим активізувати господарську діяльність суб’єктів господарювання, 

забезпечити економічне зростання та підвищення рівня та якості життя населення. 

Отже, сучасними проблемами податкової політики в Україні є: складність і 

неузгодженість податкового законодавства, велика кількість змін у податковому 

законодавстві, надмірне податкове навантаження на платників податків, скорочення 

підприємницької діяльності, велика кількість колізій між податковими органами. 

контролюючі органи та платники податків, істотний вплив на економіку тощо. Якщо Україна  

має намір інтегруватися в Європейський економічний та політичний простір, вона має не  

лише адаптувати своє національне законодавство до вимог ЄС, а й уніфікувати та 

гармонізувати його. 

Тому, податкова система повинна вирішувати двосторонні питання. По-перше, 

встановити оптимальне оподаткування, яке стимулюватиме розвиток підприємництва, по- 

друге, отримувати до бюджету кошти, здатні задовольнити потреби держави. 

 

Cпиcoк викopиcтaних джepeл: 

1. Фінанси. Підручник / І. О. Лютий, С. Я. Боринець, З. С. Варналій, та ін.; за ред. 

д.е.н., проф. І. О. Лютого. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 720 с. 

2. Електронне джерело: “Податки і бух. облік” Режим доступу: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/ 

3. Електронне джерело: “Реформування податкової системи України”. Режим 

доступу: https://minjust.gov.ua/m/str_11350 
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НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Для забезпечення сталого розвитку національної економіки та покращення життя 

громадян податкова система має знаходитись в процесі постійного вдосконалення з 

врахуванням національного та світового досвіду, розвитку і вимог часу вітчизняної 

економіки. 

Через великий вплив податкового навантаження податкова система України і 

розвиток податків і зборів мають негативний вплив на економіку, бізнес та державу в цілому. 

В фінансовому середовищі відбувається тиск на всіх слабких учасників ринку, а більш 

впливові – звичайно одержують переваги. Отож в суспільстві виникає несправедлива 

конкуренція, розвиваються монополії, поширюється корупційна рента тощо. Ефективне 

покращення податкової системи – це важлива умова інтегрування України на світовий 

міжнародний ринок. Однією з найбільших загроз є тіньова економіка. Таке явище властиве  

будь-якому економічному процесу, але в країнах з трансформаційною економікою воно 

охоплює більш шкідливі масштаби. Зважаючи на попередні розрахунки Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у 2020 році показник 

тіньової економіки склав 32 % від рівня офіційного ВВП або 1 232 115 млн грн [5]. Більше  

того, варто виділити такі недоліки розвитку податків і зборів в сучасних умовах 

господарювання, які виступають і залишаються загрозами економічній та фінансовій безпеці  

України, незважаючи на її регулярне реформування: 

–процес формування державних доходів продовжує мати зазвичай фіскальний 

характер. Здебільшого податки не виступають інструментом покращення 

конкурентоспроможності країни, а регулююча функція податків не орієнтована на 

стабільний економічний розвиток; 

– витрати на адміністрування податків та зборів зазвичай є значними та 

невідповідними. Адже витрати на утримання ДПС продовжують зростати. Так, у 2021 році  

порівняно з 2017 роком видатки на органи ДФС зросли майже у 2,6 раза; 

– податкова система розвитку податків залишається доволі складною в частині 

підготовки та подання звітних документів тому не покращує бізнес; 

– механізм спрощеного режиму оподаткування звичайно потребує покращення, так як  

зумовлює наступні проблеми: занижена мотивація діяльності підприємницької; суб’єкти  

господарювання не зацікавлені в зміні свого статусу як суб’єктів, що мають право на 

використання спрощеної системи оподаткування, а це знижує розвиток та відповідно ріст  

обсягів діяльності; 

– певною мірою система митно-тарифного регулювання також не сприяє 

оперативності реагування на зміну кон’юнктури світового ринку та на торговельні режими в  

інших державах і на структуру економіки в Україні; 

– між центральним і місцевими бюджетами недостатньо ефективним залишається і  

механізм поділу податкових надходжень, це відповідно сповільнює розвиток економіки у 

системі окремих регіонів України [1]. 

Вищезазначені проблеми системи розвитку податків і зборів залишаються бути 

небезпечними для розвитку економіки України в цілому та потребують постійного 

регулювання. 

На сьогодні удосконалення та більш прозорості сучасної податкової системи України , 

як ніколи актуально. Країна перебуває в стані війни і тому постало питання ефективного  

функціонування податкової системи. Верховна Рада України внесла зміни до Податкового 
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кодексу та запровадила міні-податкову реформу, яка повинна покращити стан економіки в  

період воєнного стану. Введено податкові пільги на час війни і рік після неї, які мають  

допомогти українській економіці, а саме: -ФОП 1-ї та 2-ї групи звільнені від сплати ЄСВ. 

Жодні штрафні санкції за несплату податків та не подачу декларацій не застосовується; - 

ФОП 3-ї групи ставка єдиного податку – 2 %, річний дохід не перевищує 10 млрд грн,  

платник може здійснювати будь-яку господарську діяльність окрім діяльності у сфері 

азартних ігор та страхування, платники звільняються від зобов’язання сплачувати ПДВ та  

подавати відповідну звітність, звітний період – календарний місяць. Єдиний податок 

сплачується протягом 15 днів після закінчення звітного періоду [2]. 

На період дії воєнного стану для таких товарів як бензин, дизельне паливо, інші 

нафтопродукти та скраплений газ ставка ПДВ знижується до 7 %, а акцизного податку – 0 %. 

В структурі вартості палива податкова складова може сягати до 40 %. Зменшення 

податкового навантаження на постачання палива має декілька цілей. По-перше, це дозволить 

налагодити нові та безперебійні ланцюги постачання палива на український ринок та 

задовольнити існуючий попит. Це важливо, оскільки у 2021 р. частка імпорту на паливному  

ринку України становила понад 70%. По-друге, зменшення податкового навантаження 

зменшить ціну палива для кінцевого покупця. За оцінками експертів скасування акцизного  

податку та зменшення ставки ПДВ може зменшити вартість палива на 25% [3]. Також 

Верховна Рада запровадила низку податкових пільг щодо благодійної допомоги державним  

органам, підприємствам, організаціям тощо, яка стимулює громадян допомагати державі під  

час воєнного стану: 

1. гуманітарна допомога у вигляді пального та пальне передане Збройним силам 

України або територіальній обороні не оподатковується ПДВ; 

2. не оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором (1)  

цільова благодійна допомога, надана учасникам бойових дій та особам, які проживають на  

території бойових дій або які вимушено покинули місце проживання у зв’язку з бойовими  

діями та (2) нецільова благодійна допомога, яка надається особам, які постраждали внаслідок  

збройної агресії РФ; 

3. до податкової знижки фізичної особи зараховуються суми коштів та вартість майна,  

пожертвуваного неприбутковим організаціям, у розмірі, що не перевищує 16% суми річного  

оподатковуваного доходу такої особи. За загальним правилом податкова знижка становить 

до 4% річного оподатковуваного доходу; 

4. особи, які провадять незалежну професійну діяльність та фізичні особи-підприємці 

на загальній системі оподаткування можуть віднести на витрати усю суму коштів або 

вартість майна передану у якості благодійної допомоги державним органам, підприємствам,  

організаціям тощо [4]. 

Висновком , всього вище наведеного , можна сказати ,що нові положення податкового  

законодавства покликані не тільки зменшити податкове навантаження на бізнес, 

стабілізувати такі важливі сегменти економіки як імпорт палива, а й стимулювати благодійну  

допомогу Збройним силам України та іншим державним органам, підприємствам, 

організаціям, діяльність яких є критично важливою у період воєнного стану. Для 

ефективного удосконалення варто встановити рівномірний розподіл податкового 

навантаження відповідно до доходів населення, спростити податкову систему – відповідати  

принципам простоти і прозорості та знизити фіскальний тиск. 
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НОВАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 

 

Формування системи показників, які відображають результати діяльності суб’єкта 

господарювання за певний проміжок часу є завершальним етапом облікового процесу на  

підприємстві. Таку узагальнену інформацію містить бухгалтерська (фінансова та 

управлінська), статистична та податкова звітність. Вимога періодичного формування та 

подання звітності до відповідних органів контролю, за умови відсутності цифрових 

технологій, призводила до значних втрат часу на виконання всіх процедур. Виникла 

необхідність значного спрощення процесу взаємодії між платниками та державою. У цьому  

випадку на допомогу приходить діджиталізація, яка дозволяє за лічені хвилини з будь -якої 

точки світу подавати податкові звіти, за умови наявності електронного цифрового підпису. 

Спочатку послугу електронного подання податкової звітності можна було отримати  

лише платно, шляхом використання спеціалізованих програм. З   поширенням діджиталізації  

у т.ч. в органи державного управління виник Електронний кабінет платника податків, у 

якому ця послуга стала динамічно розвиватися та вже надавалась безкоштовно[4]. 

Опрацювання нормативно-правових актів та наукової літератури дозволяє підсумувати,  

що податкова звітність – сукупність документів, які подаються платниками податків до 

податкових органів у терміни, визначені законодавством і на підставі яких відбувається 

нарахування та сплата податків, зборів та обов’язкових платежів. 

В цілому, документи, що входять до складу податкової звітності умовно поділяють на  

наступні групи : 

1. Довідкові – містять дані, які використовуються для уточнення при розрахунках 

податків та які розшифровують податкові розрахунки; документи, які містять довідкову 

інформацію і безпосередньо на розрахунок податків не впливають. 

2. Облікові – після систематизації виступають базою для розрахунку податків  

вигляді зведених даних обліку. 

3. Звітні (декларативні) – відбувається фіксація податкових розрахунків та розмірів  

розрахованих податків[4]. 

На довідкові документи діджиталізація впливає лише шляхом спрощення доступу 

платників податків до інформації щодо податкового законодавства. Суб’єкти 

господарювання отримують доступ до даних в режимі реального часу, що відкидає потребу у  

придбанні безлічі паперових довідників та роз`яснень. Оскільки новації в податковій сфері 

вносяться мало не щодня, лише з використанням цифрових технологій їх можна оперативно  

відслідковувати. 

Базою для формування податкової звітності виступають дані про фінансово- 

господарську діяльність суб’єктів господарювання, отримані шляхом опрацювання 

первинних документів у межах облікового процесу. Після поширення цифрових технологій у  

практику ведення бухгалтерського обліку змінився і порядок формування податкової 

звітності. Розповсюдження автоматизованих програм бухгалтерського обліку значно 

спростили цей процес, передавши рутинні операції штучному інтелекту. Бухгалтер лише  

вносить дані у програму шляхом опрацювання первинних господарських документів. На 

основі внесених даних відбувається формування виробничих звітів, виконання помісячних 
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регламентованих операцій, тощо. Це дозволяє повністю підготувати податкову звітність у  

автоматичному режимі. Для використання бухгалтерських програм під час підготовки  

облікових документів, як складової податкової звітності, на вітчизняному ринку 

пропонується широкий спектр програмних продуктів, кожен з яких передбачає можливість  

заповнення регламентованих звітів. Після етапу формування податкової звітності наступає  

етап її подання. Платник податку може це зробити особисто у контролюючому органі, 

надіслати звіт поштою чи подати звіт у електронному режимі. У теперішній час завдяки  

цифровізації, практично всі платники подають звітність у електронній формі[5]. 

Для подання звітності функціонують спеціалізовані сервіси, які працюють автономно,  

без прив’язки до облікового програмного забезпечення. Інші можна адаптувати під 

бухгалтерську програму, для подальшого надсилання звіту в автоматичному режимі. 

Основними сервісами для подання податкових звітів в Україні є Сота, Єдине вікно подання  

електронної звітності, Taxer, M.E.Doc IS, Арт-Звіт, Портал дія, Приват 24. Сервіси різняться  

інтерфейсом, можливістю реєструвати податкові накладні, наявністю довідників, 

можливістю перенесення даних з інших програм, мультизадачністю та ін [5].  Особливої 

уваги заслуговує Електронний кабінет платника податків. Саме його створення стало 

початком масового переходу платників податків на подання звітності он-лайн[7]. 

Перевагами сервісу є можливість оперативно подавати практично всі форми звітів та  

здійснювати листування з податковим органом з приводу питань, що стосуються діяльності  

платника податків. Через електронний кабінет можна відстежити усі прийняті звіти з 

моменту реєстрації платника податків. Квитанції про подання звіту чи його відхилення 

надходять на поштову скриньку, яка вбудована у програмне забезпечення. Також сервіс дає  

можливість оперативно реагувати на штрафні санкції, накладені податковими органами за  

порушення податкового законодавства. Така можливість дозволяє уникнути накопичення  

податкової заборгованості та своєчасно її погашати. 

Недоліками цього сервісу називають збої в роботі після внесення оновлень у типових 

формах, затримки із оновленням форм звітності, відсутність автоматичного перенесення 

підсумків із додатків у головну частину звіту[5]. Вартість програмного забезпечення для  

подання звітів у податкову коливається від 0 і до декількох тисяч. Це залежить від специфіки  

діяльності платника податку та кількості звітів, які він повинен подавати за підсумками 

кожного звітного періоду. Для ФОП, як правило, достатньо функціоналу безкоштовних 

програм, а для юридичних осіб витрати на додаткове програмне забезпечення зазвичай є не  

суттєвими у розрізі їх грошового обороту. Саме тому, податкова звітність у паперовому  

вигляді крок за кроком залишається у минулому[5]. 

Для подання звітності в електронній формі платник податків в обов’язковому порядку  

має отримати електронний цифровий підпис (ЕЦП) із будь-якого акредитованого в Україні  

центру сертифікації ключів (АЦСК). Електронний цифровий підпис може зберігатися у 

вигляді MobileID, підпису на ID-картці, на токені або іншому захищеному носії інформації.  

Документи, засвідчені цифровим підписом мають однакову юридичну силу із 

підтвердженими паперовими документами. Електронний цифровий підпис можна отримати  

безкоштовно через Інформаційно-довідковий департамент ДПС або Міністерства внутрішніх  

справ, а також у Приватбанку. У всіх інших АЦСК видача ЕЦП відбувається на платній  

основі. Видається ЕЦП терміном на 2 роки. 

Згідно Постанови Кабінету міністрів України №193, на початку 2022 року всі платники, 

які використовували ЕЦП, повинні були перейти на кваліфікований електронний підпис 

(КЕП) [1]. Відмінністю між ЕЦП та КЕП є місце зберігання особистого ключа:у першому  

випадку це може бути будь-який носій; в другому – лише засіб кваліфікованого 

електронного підпису чи печатки (токен). Однак, Постановою КМУ №229 перехід на токени  

відтермінували, та прив’язали його використання до строку дії карантину: станом на зараз - 

до 31.05.2022 р. використання електронних підписів чи печаток, що базуються на 

сертифікатах відкритого ключа, виданих кваліфікованими надавачами електронних довірчих 
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послуг без відомостей про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого 

електронного підпису. 

Отже, цифрові технології є невід’ємним елементом процесу формування та подання  

податкової звітності. Кожен платник податку усвідомлює, що цифрові технології це джерело  

економії часу, оперативної роботи, а також повноцінного врахування всіх новацій податкової  

сфери. При цьому, найбільше діджиталізація впливає на облікову та звітно-декларативну 

податкову звітність. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Постійні зміни в податковому законодавстві, різноспрямованість державної політики в  

сфері здійснення податкової реформи в Україні підвищують податкове навантаження на 

суб’єктів господарювання та загострюють проблеми розбалансованості національної 

економіки. Податки на доходи у багатьох країнах є основним джерелом наповнення 

державного бюджету. Завдяки податку на прибуток забезпечується збалансованість 

економічних інтересів держави, юридичних і фізичних осіб, уникнення надмірного 

податкового тиску на суб’єктів господарювання. 

Результати діяльності юридичних осіб в Україні оподаткувуються податком на прибуток  

або єдиним податком (у разі перебування юридичної особи на спрощеній системі 

оподаткування). При реєстрації будь-яка юридична особа стає платником податку на 

прибуток, якщо нею не була заповнена заява на спрощену систему оподаткування (єдиний 

http://profiwins.com.ua/uk/letters-andorders/gna/3161-
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100028693-podannya-zvitnosti-v-e-viglyadizapitannya-
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100028693-podannya-zvitnosti-v-e-viglyadizapitannya-
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податок). Вийнятком є створення неприбуткової установи або організації. Сплату податку на  

прибуток ще називають загальною системою оподаткування[1]. 

Організація бухгалтерського обліку залежить від правильності застосування норм, 

розкриття сутності термінів НП(С)БО 17 при відображенні бухгалтерських процесів в 

аналітичному, синтетичному обліку, первинних документах та регістрах бухгалтерського 

обліку, у фінансовій звітності[3] . 

За формою оподаткування податок на прибуток встановлюється безпосередньо щодо 

платників тобто є прямим податком, а його розмір прямо залежить від розміру об’єкта  

оподаткування. Залежно від рівня державних структур, які його встановлюють, податок на  

прибуток є загальнодержавним, тобто таким, що встановлюється вищими органами влади і  

стягується по всій території країни, суми податку в певному обсязі спрямовуються 

безпосередньо до Державного бюджету України. 

Податок на прибуток підприємств є пропорційним податком, тобто таким, ставка якого  

не змінюється під впливом зміни величини об’єкта оподаткування. Суб’єктом оподаткування 

податком на прибуток підприємств є юридичні особи, які здійснюють господарську 

діяльність як на території України, так і за її межами. Об’єктом оподаткування податком на 

прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається 

шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій  

звітності підприємства відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку або  

міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які визначені відповідними 

положеннями Податкового Кодексу. Базою оподаткування є грошове вираження об’єкту 

оподаткування. 

Базова ставка податку складає 18 відсотків. Податок нараховується платником 

самостійно за, визначеною ставкою від бази оподаткування [1]. 

Податок на прибуток декларується та сплачується у звичайні терміни: квартальні 

платники декларують впродовж 40 календарних днів після кінця кварталу. За IV квартал – 60 

календарних днів; річні платники податку на прибуток декларують впродовж 60 

календарних. днів після кінця року. На сплату в усіх платників податку на прибуток дається  

10 календарних днів від крайньої дати подачі декларації. 

Підприємство повинно разом з декларацією податку на прибуток подає фінансову 

звітність: звіт про фінансовий стан (Баланс) (форма №1), Звіт про фінансовий результат  

(форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4)  

та примітки до річної фінансової звітності (форма №5) [1] . 

Тобто, податок на прибуток – це прямий податок, який сплачується суб’єктом 

господарювання з отриманого прибутку; стаття фінансової звітності підприємства, яка надає  

інформацію про розмір нарахованого та сплаченого податку на прибуток зацікавленим 

користувачам та водночас певна плата державі за використання підприємством економічної 

інфраструктури та ресурсів. 

Законом України від 01.04.2022 №2173-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків в  

період воєнного, надзвичайного стану» передбачено новації щодо оподаткування податком 

на прибуток підприємств. 

Передбачено низку особливостей для платників податку на прибуток підприємств, що  

тимчасово переходять на сплату єдиного податку третьої групи за ставкою два відсотки: 

- надміру сплачена сума грошових зобов’язань з податку на прибуток підприємств, що  

існує на дату переходу на сплату єдиного податку за ставкою два відсотки, може бути 

зарахована у погашення грошових зобов’язань з цього податку, що виникатимуть після 

відновлення сплати податку на прибуток підприємств; 

- авансові внески з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів, що 

залишились неврахованими у зменшення нарахованої суми податкового зобов’язання з цього  

податку на дату переходу на сплату єдиного податку за ставкою два відсотки, можуть бути 
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враховані у зменшення такої суми після відновлення сплати податку на прибуток 

підприємств; 

- у разі якщо платник, який протягом календарного року перейшов на сплату єдиного  

податку за ставкою два відсотки, у цьому ж році відновлює сплату податку на прибуток  

підприємств, то такий платник складає та подає податкову декларацію з податку на прибуток  

підприємств наростаючим підсумком з початку такого календарного року; 

- обсяг річного доходу від будь-якої діяльності платника податку на прибуток 

підприємств для цілей визначення вартісного критерію не застосування податкових різниць і  

можливості застосування виключно річного звітного періоду (40 млн грн) та вартісного 

критерію визначення контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення (150  

млн грн) обчислюється за весь звітний рік, у тому числі з урахуванням доходів, отриманих за  

періоди такого року в яких такий платник податку перебував на сплаті єдиного податку за  

ставкою два відсотки[3]. 

На період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, неприбуткові 

організації зможуть надавати за рахунок своїх доходів благодійну допомогу стороннім 

особам, зазначеним у пункті 63 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу, навіть якщо надання такої  

допомоги не передбачено їх статутними документами без загрози втрати статусу 

неприбутковості[3] . 
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Закон України: 01.04.2022 №2173-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2173-20#Text 

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на 

прибуток» : затв. наказом Мін. фінансів України від 28.12.2000 №353. URL: 
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здобувач вищої освіти ступеня бакалавра, 

ОПП “Міжнародна економіка” 

Наук. керівник: к.е.н., доц. Андрейків Т. Я. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В  

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Податкова система України відіграє важливу роль у формуванні державних доходів,  

протягом тривалого часу спостерігаються постійні зміни в податковому законодавстві, 

спрямовані на її вдосконалення та розвиток. Проте на сьогодні є гостра проблема в 

стабільності податкової системи України. Часті зміни в законодавстві спонукають платників  

податку на постійний моніторинг та аналіз чинного податкового законодавства. Незважаючи 

на реформи щодо податкового законодавства, сьогодні існують проблеми щодо ефективності 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://www.golovbukh.ua/article/7206-
http://www.golovbukh.ua/article/7206-
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функціонування податкової системи України, що зумовлено прогалинами в законодавстві та  

неефективністю нововведень. 

Вітчизняна податкова система за складом та структурою подібна до систем 

розвинутих європейських країн, оскільки питання оподаткування розроблено з урахуванням  

норм європейського податкового законодавства, а також аспектів податкової політики 

ГАТТ/СОТ та інших міжнародних економічних організацій. Однак на відміну від країн 

Європейського Співтовариства податкова система України не є інструментом підвищення  

конкурентоспроможності держави, не сприяє зростанню економічної активності суб’єктів  

господарювання. У процесі реформування системи оподаткування в Україні важливою  

проблемою є не лише рівень податкового тягаря, а й оптимальне поєднання прямих і 

непрямих податків. Якщо під час економічного спаду зростає роль непрямих податків, що 

дає можливість закріпити і стабілізувати базу оподаткування, то під час економічного 

зростання, навпаки, прямі податки набувають домінуючого фіскального впливу [1, с. 15]. 

В Україні податкова система регулюється Податковим кодексом, проте в умовах 

пандемії коронавірусу та воєнного стану з метою зменшення податкового навантаження на 

вітчизняний бізнес, підтримки належного рівня функціонування податкової системи України  

та забезпечення виконання державного бюджету 2022 року за умови відповідних коригувань  

було ухвалено низку законопроектів щодо внесення змін у окремі елементи системи  

оподаткування. Прийняття та імплементація таких законопроектів сприяють значному 

зменшенню податкового навантаження на бізнес та забезпечення виконання державного 

бюджету 2022 року за умови відповідних коригувань. 

Загалом зміни до податкового законодавства України, зумовлені необхідністю захисту  

суб’єктів господарювання в період пандемії COVID-19 та воєнного стану, є ефективними, 

проте неодмінно слід продовжувати виважену податкову політику. Тому вкрай необхідно  

виокремити основні ключові аспекти щодо ефективного функціонування податкової системи  

України. 

Для підтримки вітчизняного бізнесу та забезпечення сталості основних 

макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України податкова 

політика повинна бути гнучкою та адаптивною до швидких змін. Стабільному 

функціонуванню вітчизняної податкової системи сприяє необхідність дотримання умов нової  

програми співпраці stand-by з МВФ, зокрема і в частині проведення послідовної фіскальної 

та монетарної політики. Формування та реалізація заходів щодо стимулювання підвищення  

внутрішнього попиту та реального ВВП сприятимуть активізації ділової активності в країні. 

Беручи до уваги, що на економіку України справляють вплив такі характерні чинники  

глобалізації як електронна комерція, трансфертне ціноутворення і міграція робочої сили,  

розробки потребують і нові технології та методи оподаткування, які дозволять розширити  

базу оподаткування індивідуальних доходів громадян, адже саме невідповідність форм, 

методів і механізмів оподаткування рівню розвитку соціально-економічних відносин  

спричиняє розвиток податкової системи, зумовлює постійний процес її удосконалення. 
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МІСЦЕ УКРАЇНИ У СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЙТИНГАХ 

 

Сучасний розвиток світової економіки характеризується інноваційністю засобів 

виробництва, що дозволяє творити нові конкурентоспроможні високоякісні товари та 

послуги з високою доданою вартістю. Також посилення впливу процесів глобалізації на 

економіку свідчить про необхідність постійно стежити за динамікою країни в основних 

міжнародних рейтингах, які являють собою індикатори економічного розвитку, тобто 

відображають сукупне значення показників, що характеризують те чи інше економічне 

явище або процес. 

За методикою професора Колумбійського університету Ксав’є Сала-і-Мартіна 

розраховується Індекс глобальної конкурентоспроможності. В основі цього методу 

покладено систему індикаторів, які враховують 12 показників, зокрема, макроекономічну  

стабільність, споживчий ринок, ринок праці, фінансову систему, внутрішній ринок, якість  

інститутів, інфраструктуру, рівень сучасних комунікацій, систему охорони здоров’я, освіту,  

динаміку розвитку бізнесу та здатність до інновацій [1]. У 2019 році Україна втратила 2 

позиції, основний регрес зафіксовано у сфері фінансових систем, в якій рейтинг України  

опустився на 19 позицій – до 136-го місця, й у сфері охорони здоров’я – на 9 позицій, до 101- 

го місця. Україна трохи посунулась донизу в рейтингу конкурентоспроможності 2019 року, 

ще більше погіршила власний показник, і посіла ще нижче місце в рейтингу 2020 року, та  

залишалася найменш конкурентноздатною в регіоні Західної та Східної Європи. У 2021 році  

Україна посіла 54-те місце у Світовому рейтингу конкурентоспроможності [2]. 

Індекс рівня глобалізації країн світу створений у 2002 році при Швейцарському 

економічному інституті. Індекс позиціонується як комбінований показник, який дозволяє 

оцінити масштаб інтеграції тої чи іншої країни у світовому просторі і виконати порівняння 

різних країн за його компонентами. У 2019 році до рейтингу дешевизни мобільного 

Інтернету Україну включили вперше й одразу до топ-5 – четверте місце (з 230). За даними 

аналітиків, середня вартість одного гігабайта мобільних даних в Україні становила 0,51 

доларів США. Україна посіла 45-те місце в рейтингу “Глобальний інноваційний індекс 

2020”, отримавши 36,3 бала і в такий спосіб покращивши показник 2019 року на дві позиції.  

Також наша країна посіла друге місце серед країн із доходами, нижчими за середній рівень 

[3]. 

Світовий банк публікував глобальне дослідження Doing Business та супроводжуючий  

його рейтинг щодо створених у 190 країнах світу умов для ведення бізнесу. Завдяки цьому  

дослідженню ми можемо оцінити регуляторний клімат в країні, або як впроваджуються в 

країнах зміни для покращення умов підприємницької діяльності. Вищі оцінки в індексі 

свідчать про сильніший захист прав власності. В 2019 році Україна посіла 71 місце серед 190 

країн [4]. У 2020 році група Світового банку зробила заяву, що через виявлення низки 

невідповідностей, які потребують перевірки, публікацію доповіді “Doing Business” буде 

призупинено. Тому рейтинг “Doing Business 2021” на сайті Світового банку опубліковано не 

було. 

Індекс економічної свободи – це узагальнюючий показник, методологія оцінки якого 
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враховує 12 показників. Які охоплюють такі сфери, як верховенство права, обмеження уряду,  

регуляторна ефективність, відкритість ринків. У 2019 році Україна піднялась на 13 позицій і  

зайняла 134 місце, низькі бали отримала за фінансову та інвестиційну свободи. За 

підсумками 2020 року Україна піднялася на 7 позицій у рейтингу економічних свобод та  

посіла 127 місце. Найнижчими показниками України є фінансова свобода, інвестиційна 

свобода та судова ефективність. За підсумками 2021 року Україна погіршила позиції та 

опустилася на 130 місце серед 177 країн у рейтингу економічних свобод. Загальний показник  

України становить 54,1 бала з можливих 100 та на 2,1 пункти менше за показник 2020 року.  

Україна опустилася на 3 позиції у рейтингу та займає 44 місце серед 45 країн регіону 

Європи, а її загальний бал нижчий за середній показник у регіоні та світі. Також можна  

зробити висновок того, що в Україні є високий рівень недовіри до системи через 

корумпованість судів, а також корупцію на держпідприємствах. 

Індекс сприйняття корупції – це узагальнюючий індикатор, який розраховується за  

даними отриманих від експертів. За показниками 2019 Україна отримала 30 балів – на 2 бали 

менше, ніж минулого року, і посіла 126 місце в глобальному рейтингу. За оцінками  

експертів, в Україні впродовж 2019 року відбувалося згортання реформ, в тому числі й  

антикорупційної. За результатами 2020 року показники Індексу сприйняття корупції в 

Україні покращилися – зросли до 33 балів зі 100 можливих. У рейтингу країн світу Україна  

посіла 117 місце зі 180. У 2021 році Україна посідає 122 місце зі 180 країн [5]. Втрата  

Україною одного пункту – це зниження в межах похибки. Однак з огляду на 10-річну 

ретроспективу цей показник свідчить про «застій» у боротьбі з корупцією. І це – всупереч 

низці позитивних змін, які посилили антикорупційну екосистему. Головна причина 

просідання балів полягає в тому, що багато важливих антикорупційних завдань на паузі або  

навіть регресують 

Індекс розвитку людського потенціалу – це комбінований показник, який 

характеризує рівень розвитку людського потенціалу та враховує такі індекси: індекс 

тривалості життя, індекс освіти, індекс валового національного доходу на душу населення.  

Значення для України на 2019 рік становить 0,779, що робить її належною до країн високого  

рівня людського розвитку (74 місце серед 189 країн і територій). Україна у 2021 році 

піднялася на 14 позицій в Індексі людського розвитку та посідає 74 місце. Всього у рейтингу  

189 країн. У минулорічному (2020 р.) Індексі людського розвитку Україна посіла 88 місце.  

Загальний коефіцієнт України дорівнює 0,779 (з максимальних 1,0) [6]. 

Індекс свободи преси – оцінює ступінь свободи журналістів та інформаційних 

організацій. Методологія укладення індексу базується на об’єктивних цифрах (кількість 

нападів, арештів, випадків цензури, кількості інших злочинів тощо) та на оцінках 

міжнародних і місцевих експертів. У рейтингу за 2019 рік, опублікованому в квітні 2020,  

Україна була 96-ою в рейтингу. Це був перший раз, починаючи з 2009 року, коли країна  

потрапила до сотні. Індекс України за 2020 рік – 32,52, за 2021 рік 67,04 і 97 місце у 

рейтингу. Тобто показники свободи слова покращуються, проте в низці інших країн, які  

випередили Україну, це відбувається швидше [7]. 

Підводячи підсумок аналізу України в міжнародних економічних рейтингах за 2019- 

2021 роки можна зазначити, що рейтинги поступово покращуються, особливо у сфері 

бізнесу, що є безумовно позитивним моментом для вітчизняної економіки. Проте особливих 

зусиль вимагає напрям економічної свободи, робота по боротьбі з корупцією та захист 

свободи преси. 
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УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Управління активами суб’єкта господарювання є однією з найважливіших завдань  

управління фінансовою діяльністю підприємства. Система управління активами  суб’єкта 

господарювання повинна включати у себе безліч фінансових елементів, які повинні бути  

пов’язані між собою, вміло співпрацювати та давати найкращий результат для фінансової  

діяльності підприємства у вигляді прибутку, стабільного розвитку, можливості 

впроваджувати новітні методи управління у свою господарську діяльність, постійне 

оновлення матеріально-технічної бази тощо. 

Від ефективного управління активами залежить фінансова стійкість, ліквідність, 

платоспроможність, кредитоспроможність, конкуренто-спроможність, інвестиційна 

привабливість, ділова активність та рентабельність суб’єкта господарювання. Активи – це 

основне джерело власності підприємства від ефективного управління яким залежить 

можливість функціонування суб’єкта господарювання. 

В умовах зростання циклічності фінансових криз, виникає необхідність постійного 

удосконалення системи управління активами підприємства та приймати неординарні 

рішення у критичних ситуаціях. 

Під час здійснення господарської діяльності кожному підприємству належить певно 

майно, яким воно володіє на правах власності. Все майно, яке належить підприємству 

відображається у балансі підприємства та називається активами. 

Система управління оборотними активами включає стратегію розвитку підприємства  

та формує необхідний склад, структуру і розмір оборотних активів, оптимізація джерел їх  

формування. 

Формування системи оборотних активів підприємства відбувається за такими 

етапами: 

1. На першому етапі відбувається аналіз оборотних активів за декілька 

періодів, аналізується оборотність активів, рентабельність оборотних активів. 

2. На другому етапі відбувається вибір політики формування оборотних 

активів підприємства. У науковій літературі виділяють три типи політики 

формування оборотних активів консервативна, помірна і агресивна. 

3. На третьому етапі відбувається вибір оптимізаційної структури 

оборотних активів, враховуючи всі фінансові ризики. 

4. На четвертому етапі відбувається формування ліквідності активів для  

збереження на підприємстві необхідного рівня платоспроможності та поточної 

ліквідності. 

http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4514
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4514
http://www.worldbank.org/en/programs/business-
http://www.heritage.org/index/country/ukraine
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5. На п’ятому етапі розраховується та визначається рентабельність 

оборотних активів. 

6. На шостому етапі на підприємстві розраховуються ризики при 

здійсненні управління оборотними активами, мінімізуються витрати на їх 

обслуговування. 

7. На сьомому етапі визначаються принципи управління оборотними 

активами підприємства. 

Таким чином, активи – майнові цінності підприємства, які використовуються у 

процесі здійснення його господарської діяльності з метою отримання економічного 

прибутку, поділяються на необоротні та оборотні, характеризуються ступенем ліквідності та  

фінансового ризику. 

Отже, визначивши та узагальнивши наукові підходи до визначення поняття активи,  

можна дати наступне їх визначення. Активи – сукупність майнових цінностей, які 

використовуються підприємством для здійснення господарської діяльності з метою 

отримання від їх використання економічних вигод у майбутньому, характеризуються 

впливом на їх використання факторів часу, ризику та ліквідності, відображають інвестиційні 

рішення на підприємстві та певні відносини власності щодо них. 

 

Головчак Л. 

здобувач вищої освіти ступеня магістр 

ОПП “Міжнародна економіка”, 

Наук. керівник: к.е.н., проф. Ковтун О. І. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Україна все ще знаходиться на стадії розвитку. У зв’язку з цим країну постійно 

охоплюють різні неоднозначні процеси, які визначаються ключовими факторами розвитку, 

що так чи інакше впливають на економіку, промисловість, соціальне забезпечення та ін. 

Одним з таких ключових факторів слід вважати – обраний курс України на 

євроінтеграцію. З самого початку існування, Україна розпочала цей тернистий шлях – шлях 

стати повноцінною європейською країною. Але курс на євроінтеграцію обумовлює певні  

проблеми, з якими українським підприємцям необхідно впоратися. Деякі підприємці 

підлаштовують свої підприємства під європейські стандарти, й разом з цим стають 

конкурентоспроможними з європейськими підприємствами. Інші підприємства поки що не 

можуть підлаштовуватися й таким чином або ліквідовуються або функціонують тільки в  

межах країни та регіону. 

1 січня 2016 року набрала чинності умова поглибленої зони вільної торгівлі (ЗВТ) ЄС  

та України, що відкрила нам безмежну кількість шляхів розвитку. Для компаній України  

відкриється вільний спрощений доступ на ринки ЄС, скасуються ввізні мита на більшість  

імпортованих товарів, знизиться кількість шахрайства та контрабанди, посилений захист 

інтелектуальної власності і ще низка переваг [1]. 

До позитивних факторів євроінтеграції можна віднести те, що підприємства мають  

вільний доступ до найбільшого в світі ринку товарів і послуг. Працюючи з такими ринками і  

на таких ринках вітчизняні підприємства мають змогу набувати досвід роботи компаній 

високорозвинених країн, завдяки чому формують та розвивають свою 

конкурентоспроможність і інвестиційну привабливість. Це, в свою чергу, дасть змогу 

модернізувати виробництво і переорієнтувати сировинну економіку (на високотехнологічну. 

Слід відмітити, що інвестиційна привабливість при євроінтеграційних процесах також  

може змінюватися в позитивну напрямі. Задля підвищення рівня ефективності 

інвестиційного забезпечення вітчизняних підприємств в різних галузях національної 
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економічної системи їм потрібно розробляти, впроваджувати та використовувати  

комплексну модель гармонійного розвитку системи залучення прямих іноземних інвестицій,  

оскільки на даний момент потенційні можливості іноземного інвестування є значно 

більшими у порівнянні із внутрішніми/національними. 

З негативних сторін євроінтеграції можна виділити втрати підприємствами робочої  

сили, яка з легкістю від’їжджає на заробітки за кордон. В цьому аспекті, якщо порівнювати  

виробничі можливості українських підприємств та потужності зарубіжних, прослідковується 

різниця в технологічних можливостях, а саме у відставання розвитку українського 

виробництва на фоні втрати інтелектуально потужних працівників, але заробітна плата яких 

є низькою і не співпадає з їх можливостями. 

Адаптація українського бізнесу до європейських стандартів дозволить також 

суттєво зменшити ризики банкрутства підприємців та сприятиме здійсненню середньо- та 

довгострокового планування господарської діяльності. 

Головним показником позитивного впливу євроінтеграції на національну економіку є 

нарощування зовнішньоторговельного обороту. Угода про асоціацію та зону вільної торгівлі  

дозволила щорічно збільшувати квоти  на імпорт українських товарів до ЄС. 

На жаль, український бізнес не готовий використовувати на повну потужність свій 

наявний експортний потенціал, навіть за умов надання односторонніх преференцій. 

Наприклад, в загальному обсязі торгівлі Польщі, країни, яка найактивніше захищає  

наші інтереси в ЄС, Україна займає 16-те місце з часткою в 1,5% (1,89% польського експорту 

та 1,11% польського імпорту). Разом з тим, Надзвичайний та Повноважний посол Республіки  

Польща в Україні Генрік Литвин зазначає, що польські підприємці звертають увагу на ряд  

проблем, що перешкоджають налагодженню довгострокових відносин з українським 

бізнесом. Основні з них: 

– непрозорість та неузгодженість законодавства; 

– складні та незрозумілі бюрократичні процедури; 

– високий рівень корупції; 

– низька якість роботи судової системи, невиконання рішень суду; 

– незадовільний стан інфраструктури; 

– нестабільність політичної ситуації [2]. 

Одним з основних постулатів розвитку європейського співтовариства є всебічна 

підтримка та стимулювання розвитку малого підприємництва, що є запорукою успішного  

функціонування економік окремих регіонів та держав, а також засобом поліпшення 

добробуту та благополуччя на всій території Європейського Союзу. Для українських 

суб’єктів малого підприємництва нині доступні 23 програми Європейського Союзу, які 

можна класифікувати за трьома напрямами: 

1) полегшення виходу малого та середнього бізнесу на зовнішні ринки – надання 

консультативних послуг щодо експортно-імпортної діяльності суб’єктам малого та 

середнього підприємництва на ринках ЄС та світу; 

2) покращання умов для конкурентоспроможності, зокрема просування 

інтернаціоналізації кластерів, визначення та усунення зайвих регуляторних бар’єрів; 

3) формування культури ведення бізнесу (освітні програми, проведення секторальних  

тренінгів, семінарів, програм з обміну, стажувань тощо). 

Нині найбільш масштабними програмами підтримки малого та середнього 

підприємництва Європейського Союзу є програми COSME, HORIZON 2020 та SME Facility. 

Сьогодні вітчизняному бізнесу необхідно скористатись автономними торговельними  

преференціями, які визначені додатком до Угоди про асоціацію з ЄС, хоча дані преференції  

ми можемо розглядати лише як допоміжні для заохочення адаптації українського 

підприємництва до європейських вимог. 

Насамкінець зазначимо особливо перспективні напрями розвитку бізнесу для 

вітчизняних підприємців в контексті євроінтеграційного процесу: 
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- сільське господарство (окремо, виготовлення екологічної продукції, яке активно 

розвивається в Європі останніми роками), адже в Україні як в аграрній країні, левову частину  

займають саме аграрні підприємства. Для прикладу у 2020 р. продаж аграрної продукції в  

інші країни за підсумками 2020 року приніс Україні $22 млрд, що складає 45 % всього  

експорту України. За інформацією УКАБ, у загальній структурі експорту найбільше зріс  

експорт продукції категорії жири та олії – на 22 % до 5,8 млрд дол. Поставки готової 

продукції збільшились на 4 % до 3,4 дол. Поставки продукції тваринництва скоротились на 7 

% і склали 1,2 млрд дол. Експорт продукції рослинництва зменшився на 8 % і склав 11,9 

млрд дол.; 

- розвинення інформаційних технологій (розробка нового програмного забезпечення 

тощо), відмітимо, що українських ІТ-фахівців визнано одними з кращих у світі, також 

важливою течією є розвиток венчурного підприємництва (в нашій країні є   досить 

великий потенціал фахівців, які генерують сучасні ідеї, але не можуть їх реалізувати через 

проблеми з  фінансуванням). 

Як бачимо євроінтеграція дає великий поштовх для розвитку вітчизняних виробників.  

Однак в умовах євроінтеграції кожне підприємство, яке бажає успішно функціонувати на  

розвинутому і повному конкурентів ринку, має бути готовим до значних змін як у самому  

виробництві, його технічному оснащені і своєму бізнесі загалом, так і в управлінні даними  

процесами. 
 

Список використаних джерел: 

1. Представництво України при Європейському Союзі “Зона вільної торгівлі між 

Україною та ЄС” URL: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/torgovelno-ekonomichne- 

spivrobitnictvo-ukrayina-yes/zonavilnoyi-torgivli-mizh-ukrayinoyu-ta-yes (дата звернення 

11.01.2022). 

2. Особливості ЗЕД вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції.URL: 

https://www.researchgate.net/publication/337301706_OSOBLIVOSTI_ZOVNISNOEKONOMICNO 

I_DIALNO STI_VITCIZNANIH_PIDPRIEMSTV_V_UMOVAH_EVROINTEGRACII (дата 

звернення 11.01.2022). 

3. Внутрішні й зовнішні аспекти євроінтеграційної політики України. URL: 

http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Mater_konf_NADU/b0028be2-6815-428c-8c70- 

3c03e25b9552.pdf (дата звернення 11.01.2022). 

 

Горішний М.-Л. І. 

здобувач вищої освіти ступеня магістра, 
ОПП “Управління фінансово-економічною безпекою”, 

спеціальність “Менеджмент” 

Наук. керівник: к.е.н., доц. Музичка О. М. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ 

 

Процес успішного функціонування і розвитку банку в умовах ринкової економіки 

неможливий без забезпечення достатнього рівня фінансової безпеки та ефективного 

управління ним. Крім того, роль і значення рівня достатності фінансової безпеки банків в  

Україні зумовлено тим, що фінансово стійкі та безпечні банки можуть ефективно вирішувати  

питання забезпечення ресурсної, кадрової, інформаційної, фізичної безпеки. Зазначимо, що  

фінансова безпека є результатом усіх складових функціонування банківського сектору 

національної економіки, а її рівень зумовлюється успішністю дій за рештою складових. У 

процесі формування фінансової безпеки як банківські структури, так і банківська система в  

цілому стикається з цілим рядом загроз, що тим чи іншим чином впливають на рівень 

http://www.researchgate.net/publication/337301706_OSOBLIVOSTI_ZOVNISNOEKONOMICNO
http://www.researchgate.net/publication/337301706_OSOBLIVOSTI_ZOVNISNOEKONOMICNO
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Mater_konf_NADU/b0028be2-6815-428c-8c70-
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фінансової стабільності. З розширенням видів діяльності зростає й кількість загроз, які 

ідентифікуються в процесі роботи банків, а відповідного наукового обґрунтування та 

вирішення в сучасній практиці не мають. Систему фінансової безпеки слід розглядати як  

частину системи банківського менеджменту, що дозволяє здійснювати постійний контроль за  

ризиковим середовищем банку і ухвалювати своєчасні й обґрунтовані рішення. Її дія 

повинна ґрунтуватись на принципах мінливості, обачності, об’єктивності, безперервності і  

оперативності, конфіденційності, комплексності і системності, явності в інтерпретації 

результатів, що дозволить забезпечити стабільну, безкризову й ефективну діяльність банку 

та формувати ефективний механізм управління фінансовою безпекою. 

Механізм забезпечення фінансової безпеки банку характеризує збалансованість і 

стійкість до впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, визначає рівень здатності досягати  

поставлених цілей і генерувати достатній обсяг фінансових ресурсів для забезпечення 

стійкого розвитку банку. 

До функцій механізму забезпечення фінансової безпеки банків належать: 

- визначення потенційних проблем – до їх складу входять такі параметри, як 

ідентифікація проблеми, оцінка її масштабів, визначення факторів, які призвели до 
виникнення проблеми і можуть погіршити ситуацію; 

- усунення проблем – вибір необхідних важелів впливу на проблему, а також 
визначення методів її усунення; 

- контроль результативності – аналіз ефективності здійснених заходів і повторна 
перевірка на наявність даної проблеми; 

- забезпечення ефективного фінансового управління – здійснюється шляхом 

використання відповідного фінансового інструментарію та специфічних методів фінансового  

управління. 

Реалізація функцій механізму забезпечення фінансової безпеки банківської установи  

вимагає її раціональної організації у вигляді сукупності економічних методів, принципів,  

функцій, завдань, важелів та інструментів впливу на стан та розвиток банку, зі складними,  

багаторівневими та ієрархічними елементами у вигляді певних підсистем. Тож до основних  

складових механізму забезпечення фінансової безпеки банку слід віднести три блоки: 

1) інформаційно-організаційний блок, що містить елементи механізму забезпечення  

фінансової безпеки банку, до яких належать принципи, функції, методи, важелі та 

інструменти забезпечення фінансової безпеки банку; системи забезпечення, яка складається з  

нормативно-правової, інформаційно-аналітичної, технологічної, технічної, кадрової 

підсистем забезпечення; 

2) функціонально-аналітичний блок, що дає змогу згрупувати елементи, призначені  

для діагностування фінансової безпеки банку, оцінювання управління безпекою, проведення  

на підставі отриманих даних ідентифікації ризиків та загроз; для нейтралізації останніх слід  

здійснювати формування концепції стратегічного управління фінансовою безпекою банку, а 

також проводити обґрунтування вибраної стратегії та аналіз щодо її реалізації в системі  

управління фінансовою безпекою банку; 

3) контрольно-моніторинговий блок, що відповідає за контроль та моніторинг процесу  

реалізації стратегії забезпечення фінансової безпеки банку, її коригування на основі 

оцінювання ефективності стратегії забезпечення фінансової безпеки банку; при цьому 

особливу увагу слід звернути на моніторинг процесу реалізації стратегії. 

Суб’єкти механізму забезпечення фінансової безпеки банку поділяються на зовнішні 

та внутрішні: зовнішні - центральний банк, органи державної влади, фонд гарантування 

вкладів фізичних осіб, клієнти, контрагенти; внутрішні - власники банку, топ-менеджери та  

банківський персонал. Основними серед них є керівництво банку та служба фінансової 

безпеки. Об’єктом є фінансова діяльність банку в цілому та її окремі елементи (прибуток,  

фінансові ресурси, грошові потоки, доходи і витрати, фінансовий потенціал, валютні 

цінності тощо). Формування механізму забезпечення фінансової безпеки банку і його 

успішне функціонування повинно базуватися на методологічних основах теорії безпеки: меті 
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забезпечення фінансової безпеки банку; завданнях, які необхідно вирішити для досягнення  

поставленої мети; основних функціях механізму забезпечення фінансової безпеки банку;  

принципах функціонування даного механізму 

Комплексна та узгоджена система забезпечення фінансової безпеки банку може 

гарантувати надійність безпеки банку. Механізм забезпечення безпеки банку створюється з  

метою забезпечення ефективного та своєчасного використання всіх захисних заходів для  

попередження або зменшення негативного впливу небезпек, загроз та ризиків [1]. 

Основними структурними елементами механізму забезпечення фінансової безпеки 

банку є фінансова діагностика, інформаційне забезпечення, управління фінансовими 

загрозами, підсистема фінансових методів та важелів. Основою системи забезпечення 

банківської безпеки має бути концепція з метою, завданнями і принципами діяльності. 

Метою механізму забезпечення безпеки банку є досягнення необхідного рівня його  

надійності, реалізація стратегічних та тактичних цілей, а також створення передумов для  

подальшого зростання за наявності ймовірності впливу загроз зовнішнього і внутрішнього  

середовища функціонування банку. Завданнями є забезпечення достатньої фінансової 

стійкості й незалежності комерційного банку; підтримка технологічної незалежності та 

конкурентоспроможності, формування високого технічного та технологічного потенціалу;  

оптимізація організаційної структури, постійне удосконалення виконання функцій 

менеджменту; правовий захист всіх видів діяльності банку; створення захисту 

інформаційного середовища банку; формування умов для безпечної роботи співробітників  

банку; збереження й ефективне використання фінансових, матеріальних та інформаційних 

ресурсів банку. Принципами процесу забезпечення фінансової безпеки банку є наступні:  

комплексності, об’єктивності, безперервності й оперативності, конфіденційності, законності,  

самостійності і відповідальності, економічної доцільності, цілеспрямованості [1]. 

Отже, дослідження механізму забезпечення фінансової безпеки банку зможе 

збільшити ефективність прийняття управлінських рішень для забезпечення стабільності у  

роботі банків. Для кожного окремого банку в цьому випадку використовуватимуться різні 

інструменти для забезпечення фінансової безпеки, тому що їх ефективність залежить від  

напряму банківської діяльності, на яких клієнтів банк орієнтується та обсяг банківських 

продуктів і послуг. 
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ОГЛЯД АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПИ 

 

В сучасних реаліях інтеграція та наближення українського економічного середовища до  

міжнародного набуває пріоритетного значення. Для розвитку країни вагоме значення має  

чітко визначена економічна політика, невід’ємною складовою якої є амортизаційна політика. 
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Впродовж багатьох років даний елемент економічної політики залишається слабкою ланкою  

економіки нашої країни. 

У період реформування національної економіки, економічна система вимагає 

впровадження якісно нової нормативно-правової бази, здатної систематизувати законодавчі 

акти і національні стандарти з метою наближення їх до міжнародних. При цьому особливого  

значення набуває політика амортизаційних відрахувань, адже одним із першочергових 

завдань держави є створення сприятливих умов для збереження наявних основних фондів,  

технічного переозброєння і розвитку матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання. 

[1] 

Відомо, що актуальною проблемою й досі залишається незадовільний стан більшої  

частини споруд, техніки і обладнання українських підприємств, які зношені фізично та 

морально застарілі. Вони вже не забезпечують ефективне і інтенсивне виробництво, а це, в  

свою чергу, призводить до великих виробничих витрат, адже, застосовуючи морально 

застаріле обладнання, підприємства часто вимушені використовувати морально застарілі 

технології, які закладені при створенні цієї техніки. Тобто амортизаційна політика 

сформована нашим урядом не виконує своєї головної функції – створення зацікавленості 

підприємців до оновлення та відтворення основних засобів, впровадження новітніх 

технологій і наукових розробок в господарську діяльність. 

Амортизаційна політика – це напрямок діяльності, що реалізується через визначений 

комплекс заходів на макроекономічному та мікроекономічному рівнях, спрямований на 

ефективне відновлення основних засобів шляхом встановлення норм амортизаційних 

відрахувань. Підприємства самостійно, завдяки амортизаційній політиці, встановлюють 

розміри економічної амортизації, від якої залежить розмір прибутку підприємства. [2] 

З метою ліквідації проявів провадження недобросовісної амортизаційної політики 

підприємствами потрібна регламентація її умов на законодавчому рівні. Таким чином, 

ефективний амортизаційний механізм та раціональний вибір методів амортизації на 

диференційованій основі для забезпечення заданого рівня амортизації у складі доходів від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) забезпечать відтворення основних засобів на  

новій, більш досконалій основі. Міжнародні стандарти носять більш рекомендаційний 

характер стосовно методів нарахування амортизації, проте як і Національні положення 

(стандарти), вони заохочують до індивідуального підходу стосовно кожного об’єкта 

основного засобу і не забороняють використання різних методів для об’єктів з однієї групи  

основних засобів. 

Розглянемо для прикладу, які методи нарахування амортизації застосовуються у 

Польщі. Існують три методи нарахування амортизації на необоротні активи: прямолінійний, 

зменшення залишку (або дегресивний) та природний метод. Прямолінійний метод 

передбачає, що актив споживається рівномірно протягом усього періоду використання. 

Прямолінійний метод заснований на стійкій амортизації активу протягом усього терміну  

служби. Для розрахунку суми річної амортизації, потрібно розділити вартість активу на 

очікувану тривалість його використання. Дегресивний метод передбачає, що використання  

активу призводить до його старіння, отже, потрібно рівномірно переносити на вартість  всіх 

вироблених товарів нараховану суму зносу. Підставою для розрахунку ставок за рік є чиста  

вартість активу, яка щороку після списання стає все меншою, тому його й називають ще  

методом зменшення залишку, по суті, він є аналогом нашого методу зменшення залишкової 

вартості. Природний метод амортизації передбачає розрахунок амортизації активу 

відповідно до його фактичного споживання. Цей метод розрахунку амортизації ідеально 

підходить для машин і устаткування, для яких можна досить точно визначити обсяг робіт, які 

будуть використовуватись протягом всього терміну використання. Амортизація 

нараховується в даному випадку відповідно до відношення виконаних робіт на загальну суму  

робіт протягом строку корисного використання даного активу який буде використовуватись, 

тобто даний метод є аналогом нашого виробничого методу. 



8 

156 

 

 

Дослідивши амортизаційні політики інших країн Європи, можна стверджувати, що 

серед методів нарахування амортизації у них теж переважає прямолінійний метод. У 

Португалії використовується тільки лінійний метод нарахування. У Франції 

використовується найбільше прямолінійний метод, без зазначення ліквідаційної вартості, 

окрім того дозволяється використання методу прискореного списання вартості. Найбільш  

розповсюджений строк знецінення складає 20–30 років для будівель та споруд, 10 років – для 

основних виробничих засобів і для обладнання та 5 років – для транспортних засобів. 

Законодавством Німеччини взагалі не передбачено жодних конкретних методів амортизації.  

На практиці найчастіше застосовуються прямолінійний метод і метод зменшення залишку, а  

строки служби активів зазвичай встановлюються за спеціальними галузевими податковими  

таблицями. У Нідерландах та Іспанії норми амортизації не збігаються із нормами, 

передбаченими податковим законодавством. У Данії амортизаційні ставки існують окремо  

для фінансового та податкового обліку. Зазвичай тут використовують прямолінійний метод  

(будівлі та споруди – 50–100 років; основні виробничі засоби – починаючи з 3 років). 

Проводити капіталізацію фінансових витрат на створення власних активів протягом періоду,  

коли вони стають придатними для використання, в Данії законом дозволяється, однак 

широко не застосовується. [3] 

Тенденція найчастішого застосування прямолінійного методу спостерігається не тільки 

в Україні, а й в країнах Європи. Це пояснюється його простотою у розрахунках сум 

амортизації, проте даний метод не враховує моральний знос, витрати на підтримку об’єкта в  

робочому стані, що збільшуються з часом, а також можливе зниження його продуктивності.  

Окрім того, в Україні існує найбільше методів розрахунку амортизації порівняно з іншими  

країнами. Проте це не можна назвати позитивним явищем, скоріше існує потреба в перегляді  

та скороченні кількості методів, щоб вони стали доступнішими та простішими в 

застосуванні. 

Отже, розвиток національної економіки в процесі інтеграції на міжнародну арену 

ускладнюється без переосмислення важливості оновлення та відтворення основних фондів,  

що, в свою чергу, залежить від формування ефективної амортизаційної політики на 

макроекономічному та мікроекономічному рівні. Аналіз та вивчення концепцій  

амортизаційної політики інших країн є необхідною умовою для розробки успішної та дієвої  

амортизаційної політики держави, проте слід не забувати, що амортизаційна політика 

держави повинна розроблятися з урахуванням економічного стану підприємств і 

пріоритетних напрямів розвитку галузей економіки. Лише економічна самостійність 

суб’єктів господарювання у виборі внутрішньої амортизаційної політики разом зі 

стимулюванням до здійснення капітальних інвестицій може забезпечити ріст темпів 

технічного переобладнання підприємств. 
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ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Традиційна науково-технічна політика в усьому світі змінюється на інноваційну, 

оскільки перша показала досить обмежену ефективність у вирішенні задач модернізації 

економіки через фокусування на створенні нових знань, а не на їх реалізації у виробництві  

[1]. 

Ми вважаємо, що до проблем тенденцій розвитку інноваційних процесів в Україні  

можна віднести: 

- відсутність науково-методологічної бази формування інноваційної системи; 

- відсутність системності у здійснюваних державою заходах щодо реалізації 

інноваційного потенціалу національної економіки; 

- державне управління інноваційною діяльністю здійснюється без чітко 

сформульованої стратегії науково-технологічного та інноваційного розвитку, послідовної 

невиваженої зовнішньої та внутрішньої економічної політики; 

- відсутність дієвої системи пріоритетів розвитку науково-технологічної сфери; 

- неготовність апарату державного управління до предметної діяльності, спрямованої  

на інноваційний розвиток економіки; 

- недостатність фінансових ресурсів для забезпечення наукових досліджень та 

впровадження інноваційних розробок, що відбивається на показниках експорту вітчизняної  

інноваційної продукції та низької привабливості інноваційної сфери нашої країни для 

вітчизняних та іноземних інвесторів; 

- недовершеність нормативно-правової системи регулювання й стимулювання 

інноваційної діяльності; 

- використання базового законодавства з інновацій стримується вкрай недостатньою  

інфраструктурою, нерозвиненістю системи захисту інтелектуальної власності; 

- повільне формування в Україні сучасного й масштабного ринку інноваційної 

продукції; 

- спроби здійснення галузевих “технологічних стрибків” за умов збереження загальної  

несприятливості підприємницького та інвестиційного клімату в країні, надмірного 

фіскального тиску, неефективності інституційної структури економіки, що обертаються 

втратами інших секторів економіки [2]. 

Таким чином, можна розглядати наступне вирішення цих проблем, а саме: 

— удосконалення нормативно-правової бази для забезпечення розвитку інноваційної 

системи України; 

— необхідність системного й послідовного впровадження функціональних принципів  

державного управління інноваційною діяльністю; 

— органічне включення всіх окремих елементів інноваційного розвитку в єдину 

активно й цілеспрямовано функціонуючу національну інноваційну систему, що можливо 

лише за умови дії потужних системо утворюючих чинників. Такими чинниками могли б 

стати загальнодержавні пріоритети інноваційної політики за умови їх усвідомлення на всіх  

рівнях як основного засобу реалізації загальнонаціональної ідеї, досягнення єдиної і спільної  

для всіх мети [3]. 

— удосконалення системи управління інноваційними проектами й програмами; 

— підвищення інноваційної культури суспільства; 

— створення системи організаційно-економічного та інформаційного забезпечення 

розвитку інноваційних процесів. 
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Сутність систем оплати праці на торговельному підприємстві 

 

Ефективність функціонування торговельних підприємств забезпечується, насамперед,  

формуванням належних колективних та індивідуальних стимулів, однією із основних форм  

котрих є оплата праці. Системи оплати праці прямо чи опосередковано впливають, як на  

доходи окремих торговельних працівників, так і на основні макроекономічні показники 

країни. У відповідності до чинного законодавства України на торговельних підприємствах  

можна застосовувати тарифну і безтарифна системи оплати праці. 

Тарифну систему застосовують з метою диференціації розмірів заробітної плати 

торговельного персоналу, виходячи з їх кваліфікації, відповідальності, умов праці, її 

кількості та результатів. Тарифна система дозволяє встановити співвідношення між різними 

категоріями торговельних працівників. Така система є базою для встановлення 

обґрунтованого співвідношення між темпами зростання продуктивності праці та середньої  

заробітної плати торговельних працівників. 

В основі безтарифної моделі організації заробітної плати лежить співвідношення в 

оплаті праці різної якості залежно від різних ознак, включаючи кваліфікацію працівників,  

професії, особисті здібності, посади і т. д. Враховуючи це потім, в подальшому відбувається  

розподіл фонду оплати праці між працівниками. Такий підхід дозволяє визначити, яку частку  

єдиного фонду оплати праці повинен отримати конкретний працівник згідно з його 

кваліфікаційним рівнем і якістю праці [2]. 

Основними вимірниками результатів торговельної діяльності є  кількість реалізованих 

товарів відповідної якості чи витрачений робочий час, тобто кількість днів чи годин, 

протягом яких працівник фактично працював на торговельному підприємстві. Такий поділ  

вимірників затрат праці на торговельному підприємстві характеризують дві форми заробітної 

плати - відрядна та погодинна, що базуються на тарифній системі. При відрядній формі  

оплата праці проводиться за нормами й розцінками, які визначені на підставі розряду 

торговельного працівника. При погодинній формі оплата праці торговельного персоналу 

здійснюється за годинними (денними) тарифними ставками, виходячи з відпрацьованого 

часу та рівня кваліфікації, котрий встановлюються тарифним розрядом. Погодинна оплата  

праці керівників, спеціалістів і службовців здійснюється, як правило, за місячними 

посадовими окладами (ставками). Форми оплати праці будуть ефективними лише в тому  

випадку, коли вони відповідають організаційно умовам торгівлі. Отже, вибираючи форму 
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оплати праці для певної категорії торговельного персоналу, слід враховувати певні умови  

їхньої праці та специфіку торговельної діяльності. 

Зазначені форми оплати праці передбачають кілька систем оплати праці при 

застосуванні прогресивних форм і систем оплати праці можна враховувати індивідуальні 

особливості кожного торговельного працівника. До прикладу при прямій відрядній системі  

оплати праці заробітна плата торговельного працівника визначається множенням кількості  

одиниць проданих товарів та розцінки за одиницю товару. Розцінка розраховується шляхом 

ділення погодинної тарифної ставки на норму продажів чи шляхом множенням погодинної  

тарифної ставки на норму часу (у годинах) на продаж одиниці товару. При непрямій 

відрядній системі оплата праці торговельного працівника залежить не від його особистого 

виробітку, а від результатів праці торговельного персоналу. Вона використовується для 

оплати категорій допоміжних працівників, праця яких не піддається нормуванню та обліку,  

проте в значній мірі встановлює рівень продаж торговельних працівників. 

Погодинна оплата праці торговельного персоналу нараховується, виходячи з годинних  

тарифних ставок з використанням окладів. Отже, погодинна оплата праці керівників, 

менеджерів та працівників нараховується за місячними посадовими окладами. Проста  

погодинна оплата праці торговельного працівника визначається шляхом множення годинної  

тарифної ставки відповідного розряду на кількість відпрацьованих ним годин. Цю систему  

використовують рідко, адже при її використанні є недостатній вплив на якість роботи 

торговельного працівника. За погодинно-преміальної системи оплати праці даний недолік  

можна знівелювати, якщо окрім тарифного заробітку торговельний працівник буде 

отримувати премію за досягнення певних планових показників продаж. 

За застосування погодинно-преміальної системи з використанням нормованих завдань 

заробіток може складатися з трьох частин: погодинного заробітку, що розраховується 

пропорційно до відпрацьованого часу, і доплат за професійну майстерність та умови 

(інтенсивність) праці; додаткової оплати за виконання нормованих завдань, що 

нараховується у процентах до погодинної оплати за тарифом; премії за зниження 

трудомісткості виробів або робіт [1]. Різновидом погодинно-преміальної є система оплати за 

посадовими окладами, котра може застосовуватися до торговельного персоналу, робота яких  

має стабільний характер. 

Отже, заробітна плата торговельного персоналу є важливою мотиваційною складовою,  

для її нарахування повинна бути обрана така система, яка забезпечуватиме ефективність  

праці на конкретному торговельному підприємстві. При цьому повинні використовуватися  

різні інструменти морального та матеріального стимулювання, а також організаційні заходи  

такі, як: належна організація праці, періодичне підвищення заробітку, справедливість в 

оплаті праці. Кожна із обраних систем плати праці на торговельному підприємстві має свої  

переваги і недоліки, тому для кожного конкретного торговельного підприємства прийнятним  

є свій вид та форма оплати праці, котра забезпечить ефективне управління торговельним  

персоналом та сталу його прибутковість. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВОГО РИНКУ  

УКРАЇНИ 

 

Грошовий ринок як частина фінансового ринку сприяє переказу оборотних коштів для  

компаній і організацій, а також короткострокових коштів для банків, установ, держави та  

населення. Предметом купівлі-продажу на грошових ринках є тимчасово вільні гроші. 

Грошові ринки входять до компонента фінансового ринку, оскільки вони пов’язані 

депозитними внесками, терміновими і до запитання, які є предметом фінансових інвестицій.  

Крім того, помітний процес інфляції в країні зробив предметом інвестування на цьому ринку  

вільно конвертовані валюти деяких країн, особливо тих, що з найнижчими темпами інфляції.  

Функціонування цього сектору грошового ринку дозволяє підприємствам вирішувати 

питання як дефіциту грошових активів, так і ефективного використання тимчасових вільних  

залишків. 

Фінансові активи грошового ринку характеризуються найбільшою ліквідністю та 

найменшим фінансовим ризиком, а система ціноутворення для цього ринку є відносно 

простою. Вони забезпечують простіший та ефективніший процес для компаній зі створення  

та управління портфелем короткострокових фінансових інструментів. Інструменти 

грошового ринку включають казначейські векселі та векселі, депозитні сертифікати та 

дозволи банку. Ціною куплених і проданих на ринку «активів» є процентна ставка. 

Важливим елементом комплексної національної грошово-кредитної політики є визначення та 

регулювання короткострокових процентних ставок грошового ринку, що є основою для 

процентних ставок грошового ринку. Як свідчить світовий досвід, основними (класичними)  

суб’єктами короткострокового фінансового ринку є комерційні банки, брокерські фірми, 

дисконтні компанії та інші фінансові установи, які мобілізують і розподіляють кошти 

компаній, банків, фізичних осіб та установ [1, c. 132]. 

Розглядаючи перспективи функціонування грошово-кредитного ринку, можна 

зауважити, що такий ринок: 

підтримує баланс між попитом і пропозицією на грошові операції, що здійснюються 

на ринку протягом періоду від 6 місяців до одного року; 

дає змогу фінансам для бізнесу розвиватися, а отже, відповідає за зростання та 

розвиток економіки; 

допомагає в реалізації монетарної політики; 

сприяє розвитку торгівлі та промисловості в країні. За допомогою різних 

інструментів грошового ринку він фінансує потреби в оборотному капіталі; 

мобілізує ресурси на ринках капіталу шляхом контролю процентних ставок; 

допомагає у функціонуванні банків залучаючи їхні надлишкові кошти в 

короткострокові активи для підтримки грошової маси на ринку; 

діє як керівництво для розробки нової політики щодо короткострокової пропозиції  

грошей; 

відповідає за контроль інфляції. Такі інструменти, як ОВДП, допомагають уряду 

залучати короткострокові кошти. Інакше для фінансування проектів уряду доведеться 

друкувати більше валюти або брати кредити, що призведе до інфляції в економіці [2]. 

Незважаючи на такі переваги грошово-кредитного ринку ніщо не є без ризиковим. Усі 

інвестиції мають різні рівні ризику, пов’язані з ними. Фонди грошового ринку за своєю 

суттю не є без ризиковими. Нижче наведено ризики, пов’язані з фондами грошового ринку: 
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ризик дефолту (кредитний ризик): інструменти грошового ринку несуть ризик 

дефолту. Немає гарантії, що позичальник поверне суму. Таким чином, існує ризик дефолту,  

пов’язаний з цими інструментами. 

 ризик відсоткової ставки: коливання процентних ставок впливають на 

прибутковість. Більша нестабільність фонду означає, що він піддається підвищеному ризику  

процентної ставки. У випадку зниження процентних ставок альтернативна вартість 

утримання цього фонду може бути високою; 

 ціновий ризик: Подібно до коливань цін на акції, існує ймовірність того, що ціни  

фондів грошових ринків також коливатимуться. Іншими словами, існує ймовірність того, що  

вартість інструменту може бути меншою під час продажу; 

 ризик ліквідності: неможливість продати інструменти призведе до ризику 

ліквідності. Ризик ліквідності виникає, коли фонд грошового ринку відчуває значні 

незрозумілі відтоки грошових коштів. Фонд змушений продати через недостатню кількість  

ліквідних активів, які використовуються для управління відтоком; 

 ризик інфляції: як і інші активи, фонди грошового ринку також несуть ризик 

інфляції. Прибуток від цих інвестицій може не встигати за рівнем інфляції в економіці [3]. 

Отже, грошовий ринок сприяє економічній стабільності та розвитку країни, надаючи  

короткострокову ліквідність урядам, комерційним банкам та іншим великим 

організаціям. Інвестори з надлишком грошей, які їм не потрібні, можуть інвестувати їх у  

грошовий ринок і заробляти відсотки. 
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ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Участь України у міжнародному русі капіталу, на сьогоднішній день, варто 

розглядати як включення країни у єдиний світогосподарський простір. Ключовим процесом,  

який оцінює ступінь відкритості економіки є процес інтернаціоналізації капіталу, котрий слід  

характеризувати з точки зору інтенсивності інвестиційної діяльності. 

Ми вважаємо, що прямі іноземні інвестиції є однією з найбільш суттєвих складових  

міжнародного руху капіталу. При цьому, рейтингом країни та індикатором зміни рівня 

довіри іноземних інвесторів вважається динаміка прямих іноземних інвестицій. Представимо  

динаміку надходження (вкладення) прямих іноземних інвестицій в економіку Україну та з  

України у 2016-2021 рр. в табл. 1. 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/2/77.pdf
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Таблиця 1 

Обсяги надходження (вкладення) прямих іноземних інвестицій в України та за її 

межі у 2016-2021рр. [2] 
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На основі представлених даних можна зробити висновок, що значення прямих 

іноземних інвестицій в Україну на кінець 2021 р. збільшилося відносно 2020 р. на 2,9 млрд  

дол. США. Але у 2021 р. відслідковується негативна динаміка щодо зменшення обсягу 

прямих інвестицій з України на 21,8 млрд. дол. США. Відмітимо географічну структуру  

іноземних інвестицій, яку зображено на рис. 1. 

Згідно даних Державної служби статистики України у 2019 р. в економіку України  

прямими іноземними інвесторами з понад 76 країн світу вкладено 2,9 млрд. дол. США прямих 

інвестицій. Варто зазначити, що до основних країн-інвесторів належать Нідерланди – 33,2%, Кіпр 

– 16,6%, Австрія – 7,1%, Франція – 3,9%, Велика Британія – 3,4%, Польща – 3,2% [1, с 266] 
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Рис. 1. Структура країн-іноземних інвесторів України на початку 2022 р. 

 

За даними Державної служби статистики, станом на 2019 р. найбільше інвестицій у  

приватний сектор України надійшло - 33,3% від загальних надходжень за рік. Загальний  

обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну у 2019 р. складає  35,8 млрд. дол. США. 

Ми вважаємо, що найбільшу зацікавленість серед іноземних інвесторів викликають  

фінансова та страхова діяльність – 4,6 млрд. дол. США. Проте у 2021 р. обсяг надходжень  

прямих іноземних інвестицій в Україну за видами економічної діяльності. становить 35,8  

млрд. дол. США. [3] 

На внутрішньому ринку цінних паперів почала зростати зацікавленість іноземних 

інвесторів гривневими ОВДП, обсяг яких за сумою основного боргу у власності нерезидентів  

зріс з нуля в серпні 2019 р. до понад 14 млрд. грн (станом на 01.04.2020 року). Попитом 
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Показники 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Усього інвестицій в 
Україну, млрд. дол. 

США 

38,4 32,1 31,2 31,7 32,9 35,8 

Приріст/падіння за 
рік, % 

- -6,2 -0,9 0,4 1,3 2,9 

Усього інвестицій з 
України, млрд. дол 

США 

6,5 6,3 6,3 6,3 6,2 6,2 

Приріст/падіння за 
рік, % 

- -141,0 31,1 -24,3 -27,6 -21,7 
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іноземних інвесторів здебільшого користувалися цінні папери з терміном погашення три, 

шість та дев’ять місяців і дещо нижчим – п’ятирічні ОВДП. На нашу думку, зростанню  

попиту іноземних інвесторів на українські державні цінні папери сприяють підвищення 

дохідності державних облігацій України. Зокрема, середньозважена дохідність гривневих 

ОВДП, залучених на первинному ринку строком до одного року, з жовтня 2019 р. 

підвищилася на 3 в. п. до 17.2% річних у березні 2020 р. [2] 

У лютому 2021 р. середньозважена дохідність 6-місячних гривневих ОВДП становить 

9,82%, 1-річних гривневих ОВДП – 9,63%, 3-річних гривневих ОВДП – 10,11%. 

Отже, в умовах економічної нестабільності інтеграційні процеси мають великий вплив  

на інвестиції для розвитку підприємств в Україні. Завдяки цьому проводиться успішна 

інвестиційна політика та саме завдяки іноземним інвестиціям економічно зростають 

підприємства. 
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ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ 

Грошово-кредитна політика як одна із складових економічної політики, що забезпечує 

цінову стабільність та низький рівень інфляції на довгостроковому перспективу. Прозорість  

грошово-кредитної політики України та її взаємодія з основними складовими 

загальноекономічної політики держави формує основу розвитку її економічних та соціальних  

відносин. У відповідності із Законом України “Про Національний банк України”, грошово- 

кредитна політика – це комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на  

забезпечення стабільності грошової одиниці України через використання визначених 

Законом засобів і методів. Щорічно Національним банком України розробляються і 

затверджуються Основні засади грошово-кредитної політики. У формуванні грошово- 

кредитної політики приймають участь і інші органи державного регулювання –Верховна 

Рада, Кабінет міністрів, Міністерство фінансів. Проте, головна роль у здійсненні всього  

комплексу заходів у сфері грошового обігу та кредитних відносин належить Національному  

банку. 

Існування будь-якої держави неможливе без грошово-кредитної системи, так як вона 

здійснює взаємодію грошового обігу та виробничої сфери. Тому державою здійснюється 

реалізація грошово-кредитної політики як інструмента дії грошово-кредитної системи, яка 

спрямована на формування попиту та пропозиції грошових ресурсів. Взаємодія прозорої 

грошово-кредитної системи з основними складовими економічної політики є основою  

забезпечення економічного зростання країни. 
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Актуальність грошово-кредитної політики України полягає в тому, що вона є 

важливою частиною фінансової політики, а її ефективність значною мірою залежить від  

функціонування економіки та розвитку фінансових ринків, забезпечуючи основу для 

стабільного економічного зростання та соціальної злагоди. 

Грошово-кредитна політика – політика у сфері управління кількістю грошей в обігу.  

Грошова маса здійснюється під впливом операцій НБУ, комерційних банків і рішень 

субʼ єктів господарювання реального сектору економіки. Основні цілі грошово-кредитної 

політики держави на перспективу полягають у забезпеченні стабільності грошової одиниці та  

грошового обігу, збалансованості платіжного балансу у зовнішній торгівлі, здійсненні 

контролю за емісійними процесами, підтриманні ефективного рівня зайнятості населення та  

стабільності зростання національної економіки. Центральний банк у процесі своєї діяльності  

використовує інструменти грошово-кредитної політики. Основними серед них виступають :  

регулювання норми обов’язкових резервів для комерційних банків, процентна політика, 

рефінансування комерційних банків, операції з державними цінними паперами на 

відкритому ринку. Особливістю цих інструментів є те, що при їх застосуванні центральний  

банк має змогу впливати на процеси, що відбуваються на грошовому ринку, у виробничому  

секторі економіки та на міжнародному ринку [1, с. 729]. 

Основним інструментом грошово-кредитної політики є облікова ставка, яка 

відображає стан монетарної політики. Якщо прогноз інфляції буде нижчим за цільовий 

показник, Національний банк пом’якшуватиме грошово-кредитну політику, утримуючи 

облікову ставку нижче рівноважного рівня, що сприятиме пожвавленню ділової активності 

та відповідно поверненню інфляції до цілі. І, навпаки, – у разі перевищення прогнозом 

інфляції її цільового значення Національний банк виходитиме з необхідності проведення 

жорсткішої грошово-кредитної політики для повернення прогнозного рівня інфляції до 

цільового. Таким чином, інфляція в середньостроковій перспективі завжди має повертатися  

до цілі. За умов стабілізації інфляції на рівні, близькому до цілі на прийнятному горизонті 

політики. 

Розрахунки нейтральної ставки враховують світову вартість капіталу, інвестиційну  

привабливість економіки і темпи зміни обмінного курсу. 
 

Рис. 1. Динаміка облікової ставки за 2015-2021 рр. (станом на 01.01) 

Джерело: складено на основі [2] 
 

Грошово-кредитна політика проводитиметься y 2022 році з дотриманням таких 

основних принципів: 

  пріоритетність досягнення та підтримання цінової стабільності в державі як 

передумову стійких темпів економічного зростання; 

  перспективний характер прийняття рішень із грошово-кредитної політики, які 
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мають спрямовуватися на приведення інфляції до цільових показників на 

середньостроковому горизонті політики; 

  застосування облікової ставки як основного інструменту грошово-кредитної 

(монетарної) політики; 

  постійне вдосконалення прогнозного інструментарію, що включає, зокрема, 

аналіз усіх доступних даних, використання прогнозних моделей та експертних суджень; 

дотримання режиму плаваючого обмінного курсу; 

інституційна, фінансова та операційна незалежність Національного банку для 

належного виконання його функцій; 

  прозорість та підзвітність діяльності Національного банку на основі сталої 
системи комунікацій із суспільством. 

Головними критеріями успішності грошово-кредитної політики залишатимуться 

заякореність інфляційних очікувань на рівні цільового показника та відповідність фактичної  

інфляції її цільовим значенням у середньостроковій перспективі. Національний банк і надалі  

використовуватиме гнучкість режиму інфляційного таргетування для підтримання 

належного балансу між забезпеченням цінової стабільності, сприянням економічному 

зростанню і фінансовій стабільності. Поряд з тим, Національний банк буде спрямовуватиме  

зусилля на посилення своєї інституційної спроможності щодо досягнення інфляційних цілей,  

забезпечення фінансової стабільності і стійких темпів економічного зростання [3]. 

Отже, грошово-кредитна політика є один із головних інструментів держави, яка є 

ефективною в макроекономічних процесах. Грошово-кредитна політика виступає головним 

ринковим фактором впливу на стабільність економічної системи держави. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН БАНКІВ ТА СУБʼ ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Розвиток банківського сектору є досить важливою умовою нормального 

функціонування економіки будь-якої країни. Кредитування займає головне місце в діяльності  

банків, яке, водночас, має ризиковий і прибутковий характер. Потрібно також відзначити, що  

банківський кредит в основному надається для розвитку і розширення сфери виробництва  

субʼ єктів господарювання, задоволення споживчого попиту населення та інших цілей. 

У ринковій економіці роль кредиту найбільшою мірою проявляється в оптимізації 

пропорцій суспільного відтворення. Кредит сприяє концентрації та централізації капіталу. 
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Надзвичайно важливою роль кредиту є у забезпеченні науково-технічного прогресу та 

обслуговуванні інноваційного процесу. Кредит є важливим джерелом фінансування 

капітальних вкладень і відіграє дуже важливу роль у процесі розширеного відтворення. 

Банківський кредит виступає однією з провідних форм кредитування як суб’єктів 

господарювання, так і населення. Надання кредитів і проведення кредитної політики є 

найпоширенішою операцією комерційних банків. Кредитні операції дають банківським 

установам основну частину доходу [1]. 

Розширення спектру банківських кредитних послуг в Україні можливе за умови 

реалізації наступних основних заходів: 

1. Оптимізації роботи банків щодо визначення обʼ єкту кредитування. 
2. Напрацювання банками дієвих методів кредитування з огляду на 

особливості джерел формування оборотного капіталу підприємств. 

3. Удосконалення діючих кредитних продуктів у частині: кредитування в 

межах кредитної лінії. 

4. Впровадження “комбінованих” форми кредитування. 

У вітчизняній банківській практиці прийнято обʼ єкт, з приводу якого виникають 

кредитні відносини, класифікувати за цільовим призначенням: на інвестиційні та поточні 

потреби. Така класифікація банківських кредитів в практиці українських банків не 

відображає конкретний обʼ єкт кредитування, з приводу якого виникають кредитні 

відносини. Більш аргументований підхід до класифікації банківських кредитів у виробничі 

потреби суб'єктів господарювання використовують у зарубіжній практиці банків. 

Відповідно до характеру виробничих потреб підприємств у кредитуванні розрізняють  

дві групи кредитів: 

  кредити, що опосередковують сукупні потреби підприємств (кредитування 
укрупненого обʼ єкту); 

  кредити, які надаються на окремі виробничі потреби. 

Згідно з цією класифікацією до першої групи відносять кредитування по овердрафту і  

розглядають позику, яку рекомендуємо називати кредит за укрупненим об ʼ єктом в межах 

кредитної лінії. Даний вид кредиту видається під різноманітні об ʼ єкти, що обʼ єднуються в 

один (загальний, сукупний) обʼ єкт. До другої групи кредитів відносять цільові та вексельні  

кредити 
Наведена класифікація банківських кредитів більш цілісно відображає можливі 

напрямки розміщення банківських ресурсів в розрізі обʼ єктів і методів здійснення 

кредитування підприємницької діяльності. 

Досить цікавим є досвід зарубіжних банків, які застосовують певні механізми 

функціонування кредитних ліній. Насамперед, це стосується: 

1) порядку надання кредитних ресурсів; 

2) умов погашення кредиту; 

3) принципів встановлення та стягнення процентних ставок; 

4) варіантів зміни основних умов кредитування. 

У зарубіжній практиці діють і так звані кредитні лінії . Угоди за ними відрізняються у 

різних кредитних установах, однак незмінною є особливість – відсутність фіксованої дати 

погашення кредитів. Постійні кредиті лінії приваблюють позичальників максимальною  

гнучкістю, оскільки банки зазвичай не посилають повідомлення позичальнику, до тих пір 

поки його фінансове положення або конʼ юнктура ринку серйозно не погіршується. 

Оскільки більшість підприємств реального сектору постійно потребують кредитів для  

покриття оборотного капіталу з метою підтримки стабільності виробничого циклу, 

револьверні кредитні лінії погашаються зазвичай однією сумою в кінці періоду. Таким 

чином, банки, використовують графік погашення з метою контролю фінансового стану 

позичальників. Для надійних позичальників банки можуть надати револьверні кредитні лінії  

терміном на 5–10 років на загальні виробничі потреби. Встановлюючи такі лінії, банки 

залишають за собою право контролю за цільовим використанням позичених коштів. 
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Іншим напрямом розширення спектру банківських кредитних продуктів є розвиток  

вексельного кредитування в Україні, що можливий за умови взаємовигідних відносин між  

позичальником і банком – кредитором[2]. 

Під час встановлення кредитних відносин між банками і суб’єктами господарювання  

існує необхідність вдосконалення правового регулювання щодо встановлення доцільності,  

спроможності та надійності таких відносин з огляду на прагнення сьогодення до відновлення  

процесу кредитування суб’єктів господарювання в Україні. Банківське кредитування 

суб’єктів господарювання відіграє головну роль у стимулюванні відтворювальних процесів в  

економіці країни, оскільки залишається головним джерелом забезпечення грошовим 

капіталом поточної господарської діяльності підприємств незалежно від форм власності та  

видів господарської діяльності, попри те, що досі не зупинилися кризові явища у фінансовій  

сфері країни. Для встановлення ефективного механізму кредитних відносин між банками і  

суб’єктами господарювання важливе правове значення має дотримання і реалізація 

принципів банківського кредитування, тобто певних умов здійснення кредитування суб’єктів 

господарювання. Правовий механізм банківського кредитування являє собою певну 

структуру, що базується на спеціальних правилах, основними з яких є, зокрема, принципи  

банківського кредитування. Дотримання і реалізація принципів є першочерговою задачею 

банку в правовому механізмі здійснення банківського кредитування. 

Принципи банківського кредитування суб’єктів господарювання становлять головний  

елемент в правовому механізмі кредитування, оскільки вони встановлюють, зокрема, 

правову природу і зміст кредитних відносин та вимоги щодо нормального функціонування  

кредитування економіки. Банк в таких відносинах розглядається як кредитор, що здійснює  

кредитну операцію з урахуванням ефективності надання кредиту на визначених умовах та в 

умовах забезпеченості і надійності здійснення такої операції. Водночас банк може 

розглядатися і як суб’єкт господарювання – позичальник – фінансова установа у кредитних  

відносинах рефінансування НБУ. Суб’єкт господарювання, вступаючи у відносини 

банківського кредитування, визначає для себе прийнятні умови щодо залучення кредиту,  

доцільність кредиту, необхідність в ньому, свою спроможність дотримуватись умов 

кредитного договору. З огляду на це є потреба в універсалізації положень щодо процесу  

банківського кредитування для всіх суб’єктів таких відносин, зокрема і щодо принципів  

банківського кредитування.[3] 

Основу розвитку кредитування суб’єктів господарювання в Україні має становити 

вдосконалення нормативно-правового регулювання. В цьому сенсі необхідно : 

1. Вдосконалити регулятивну базу, котра захищає права кредиторів: обов’язковому  

врахування підлягають об’єктивні закони функціонування кредиту, принципи та умови 

організації кредитування суб’єктів господарювання різних форм, де окремо варто визначити  

банківську відповідальність, відповідальність держави та відповідальність позичальника 

(суб’єкта господарювання). 

2. Оптимізувати інфраструктуру кредитних операцій через розробку НБУ: 

- модернізованого положення про кредитування суб’єктів господарювання; 

- оновити методичні рекомендації відносно оцінки кредитного ризику та механізму  

управління ним; 

- розробити та деталізувати на методичному рівні положення відносно роботи із  

проблемними кредитами суб’єктів господарювання. 

Активізація нарощування обсягів кредитування в майбутній перспектив банківськими 

установами відносно суб’єктів господарювання має враховувати: 

- надзвичайно високими ризиками організації кредитування суб’єктів 

господарювання, що визначається не достатньою платоспроможністю останніх; 

- суперечливість термінів залучення депозитних коштів та довготермінових кредитів; 

- недосконалістю нормативно-правового та методичного регулювання прав 

кредиторів. 
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Також доцільною буде розробка та запровадження нової стратегії розвитку 

банківських установ, у котру необхідно закласти: 

1. Встановлення фінансової стабільності банківського сектору через контроль 

інфляційних процесів, формування та управління ліквідністю та банківським капіталом; 

2. Вдосконалення та оптимізація доступності фінансування; 

3. Скорочення обігу готівкових коштів з ціллю мінімізації тіньової економіки в державі; 

4. Формування належних умов окупності інвестицій; 

5. Розвиток корпоративного управління в банківському секторі; 

6. Мінімізація державного впливу на банківський сектор. 

Врахування та запровадження запропонованих заходів дасть змогу оптимізувати 

відносини між банківськими установами та суб'єктами господарювання. 
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ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 
У процесі своєї діяльності підприємства взаємодіють із покупцями та 

замовниками виготовленої продукції, товарів, робіт, послуг, у результаті чого  

виникає дебіторська заборгованість. Наявність дебіторської заборгованості 

пов’язана з пошуком компромісного рішення між ризиком та дохідністю. Її 

оптимальний розмір визначається порівнянням доходів, які підприємство 

розраховує отримати при певному рівні інвестованих у дебіторську 

заборгованість коштів, та витратами, які воно буде нести для цього. 

Дебіторська заборгованість має значну питому вагу в складі оборотних 

активів і, відповідно, впливає на фінансовий стан підприємства. Зростання 

http://www.economy.in.ua/pdf/2_2015/18.pdf
http://www.lsej.org.ua/6_2019/41.pdf
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частки дебіторської заборгованості у вартості активів підприємства є 

характерним для кризових періодів як діяльності окремого суб’єкта 

господарювання, так і економіки вцілому. Повномасштабне вторгнення росії в 

Україну 24 лютого 2022 року та неподолані наслідки пандемії COVID-19 вже 

засвідчують про величезні руйнівні економічні наслідки. За цих обставин 

актуалізується питання управління дебіторською заборгованістю підприємств. 

На думку таких дослідників, як Т. В. Момот, В. О. Безугла, Ю. О. 

Тараруєв, “система управління дебіторською заборгованістю являє собою 

частину загального управління оборотними активами і маркетингової політики 

підприємства, що спрямована на розширення обсягу реалізації продукції та  

полягає в оптимізації загального розміру цієї заборгованості  і забезпеченні 

своєчасної її оплатиˮ [2]. 

На наш погляд, управління дебіторською заборгованістю необхідно 

розглядати як безперервний процес, спрямований на прискорення розрахунків  

із дебіторами та зниження рівня ризику виникнення простроченої і безнадійної  

дебіторської заборгованості. Система управління дебіторською заборгованістю  

повинна грунтуватися на таких принципах, як: безперервність, автономність,  

періодичність, обачність, послідовність, повне висвітлення. Ефективне 

управління дебіторською заборгованістю нерозривно пов’язане із розумінням її 

сутності. 

Дослідження поняття дебіторської заборгованості проводилося багатьма 

вченими, про що свідчать чисельні публікації в спеціалізованих та періодичних 

джерелах. Варто зауважити, що зарубіжні і вітчизняні науковці по різному 

трактують поняття дебіторської заборгованості. Водночас, можна констатувати, 

що більшість українських авторів вважає, що це сума боргу підприємству від  

інших дебіторів, яка утворюється в процесі господарської діяльності. 

Зарубіжні вчені у переважній більшості розглядають дебіторську 

заборгованість тільки як заборгованість покупців. Це, на наш погляд, – вузький 

підхід, оскільки мається на увазі тільки заборгованість за реалізовану їм 

продукцію, товари, роботи, послуги. 

Основним нормативно-правовим документом, який регламентує 

відображення дебіторської заборгованості в бухгалтерському обліку є НП(С)БО 

10 “Дебіторська заборгованістьˮ , який визначає її як “суму заборгованості 

дебіторів підприємству на певну датуˮ [1]. Варто зазначити, що НП(С)БО 10 

“Дебіторська заборгованістьˮ , на відміну від більшості інших національних 

стандартів, не має методичного прототипу серед МСФЗ. За міжнародними 

стандартами методичні вимоги щодо обліку дебіторської заборгованості 

регламентовано різними стандартами, а саме: МСФЗ7 “Фінансові інструменти – 

розкриттяˮ , МСФЗ 9 “Фінансові інструментиˮ , МСБО 32 “Фінансові 

інструменти: розкриття та наданняˮ , МСБО 39 “Фінансові інструменти: 

визнання і оцінкаˮ . 

Таким чином, ефективне управлінння дебіторською заборгованістю 

передбачає чітке розуміння її економічної сутності, як об’єкта управління. На 

сьгодні не існує єдиного підходу до визначення сутності поняття “дебіторська 
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заборгованістьˮ . Проте, не зважаючи на багаточисленні підходи до її 

трактування, незмінним залишається ототожнення дебіторської заборгованості 

з боргом перед підприємством. 
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СТРУКТУРА ГРОШОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ 

 

Розвиток економіки не можливий без розвинутого, стабільного, надійного та 

ефективного грошового ринку держави. Як важливий елемент товарно-грошових відносин 

ринкової економіки, грошовий ринок виступає «майданчиком» мобілізації тимчасово вільних  

коштів економічних суб’єктів та їхнього розподілу між різними секторами економіки. Отже,  

ефективна організація функціонування грошового ринку є запорукою успішного розвитку  

національної грошової системи кожної держави та її соціально-економічних процесів. 

Для України однією з найважливіших цілей нинішнього етапу розвитку економіки є 

втілення обґрунтованих та системних реформ у грошового ринку для забезпечення 

додаткових джерел фінансування економічного зростання. Це, зі свого боку потребує 

розробки та послідовного впровадження довготермінової комплексної стратегії розвитку 

фінансового сектора України, враховуючи існуючі економічні реалії та стратегічні 

пріоритети України в умовах глобалізації світових фінансових ринків. 

Грошовий ринок – це особливий сектор ринку, на якому здійснюється купівля і 

продаж грошей, формується попит, пропозиція і ціна на цей товар. Можна також сказати, що  

це економічні відносини, що виникають з приводу купівлі і продажу грошей як специфічного  

товару за цінами, що формуються на основі співвідношення попиту і пропозиції. 

Грошовий ринок має складну структуру, до якої входять: 

- об’єкти грошового ринку – це інструменти ринку (грошові кошти, цінні папери, 

позичкові угоди та валютні цінності), у яких відображаються тимчасово вільні ресурси 

економічних агентів. Ці ресурси за допомогою відповідних інструментів грошового ринку 

переміщуються від тих, хто має тимчасово вільні гроші, до тих, хто відчуває в них нестачу.  

Джерелами тимчасово вільних грошових коштів виступають кошти домогосподарств, 

отриманий прибуток підприємств, обігові кошти та резерви; 

- суб’єкти грошового ринку – тобто всі юридичні та фізичні особи, які здійснюють  

операції купівлі-продажу грошей. 

Суть грошового ринку проявляється в наступних функціях: 

- залучення тимчасово вільних фінансових ресурсів; 

- забезпечення умов, які мінімізують фінансові ризики; 

- пришвидшення обороту капіталу, який сприяє активізації економічних процесів у  

державі; 
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- розподіл акумульованих вільних коштів між численними кінцевими споживачами [1, 

c. 393]. 

Виділяють три аспекти до класифікації грошового ринку: 

-за інституційними ознаками грошових потоків; 

-за економічним призначенням грошових коштів; 

- за видами фінансових інструментів. 
За інституційними ознаками грошових потоків виділяють такі сектори грошового 

ринку:  
- фондовий ринок; 

- ринок банківських кредитів; 

- ринок послуг не банківських фінансово-кредитних установ. 
Залежно від економічного призначення грошових коштів розрізняють два основних 

сегменти грошового ринку: ринок грошей та ринок капіталів. Ринок грошей — монетарний 

ринок, де продаються грошові кошти у вигляді короткострокових позик (до одного року) і  

депозитних операцій з метою обслуговування руху обігових коштів підприємств, банків,  

населення і держави. Ринок грошей характерний тим, що він дуже чутливий до будь-яких 

змін в економіці та фінансовій сфері. Тому попит і пропозиція тут надто мінливі, а відсоток  

як ціна грошей часто змінюється під їхнім впливом. Через це він є найбільш реальним 

індикатором кон’юнктури грошового ринку взагалі і слугує базою формування відсоткової 

політики в країні. 

Структуру грошового ринку за видами фінансових інструментів можна розподілити 

на три сегменти: 

- ринок позичкових зобов’язань; 

- ринок цінних паперів; 

- валютний ринок. 

Окремою характеристикою грошового ринку виступає ціна за гроші, яка знаходить 

відображення у відсотках (%). При цьому розрізняють три його типи: 

1) депозитний процент – плата банків за залучені грошові кошти; 

2) позичковий процент – плата за позичкові кошти як капітал; 

3) обліковий процент – який стягує банк купуючи цінні папери. 

Канали грошового ринку, по яких гроші рухаються від власників заощаджень до 

позичальників поділяються на дві групи: 

1. Канали прямого фінансування - характеризують пряме переміщення грошей від 

кредиторів до позичальників. 

2. Канали непрямого фінансування - характеризують переміщення грошей через 

фінансових посередників. 

На основі виконаного аналізу грошової маси та висновків, опублікованих у наукових  

працях вітчизняних науковців [2, с. 166], виявлено такі характерні тенденції в сучасній 

грошово-кредитній системі України: 

– високий рівень готівки у структурі грошової маси, що сприяє відтоку коштів з 

депозитних рахунків банківських установ та ускладнює процес ефективного використання  

інструментів грошово-кредитної політики, проте спостерігається тенденція до зниження 

питомої ваги готівки у загальній грошовій масі, що, безперечно, є позитивним для грошової  

системи країни; 

– відсутність суттєвої різниці в обсягах агрегатів М2 та М3, що свідчить про те, що  

функція грошей як засіб нагромадження виконується не повною мірі; 

– низький рівень монетизації економіки України, що свідчить про низький ступінь  

довіри суб’єктів господарювання до національної грошової одиниці і, відповідно, низький  

попит на реальні гроші; 

– порушення пропорцій в оптимальному розподілі грошової маси, що заважає 

здійсненню ефективного контролю над грошовими агрегатами та проведенню раціональної і  

дієвої грошово-кредитної політики. 
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Враховуючи отримані результати дослідження та дослідивши думки науковців щодо 

удосконалення грошово-кредитної системи [2, с. 167], вважаємо, що основними напрями  

оптимізації обсягу й структури грошової маси в Україні є такі: 

1) здійснення політики інфляційного таргетування, що сприятиме підвищенню рівня  

економічного розвитку за низького рівня інфляції, зниження процентних ставок по кредитам 

і депозитам, зростання реальних доходів фізичних та юридичних осіб; 

2) забезпечення Національним банком України цінової стабільності та зниження 

вартості кредитних ресурсів у середньостроковій перспективі, що матиме позитивний вплив  

на покращення інвестиційного клімату в країні та сприятиме покращенню розвитку суб’єктів  

господарювання й збільшенню їхньої прибутковості; 

3) обмеження грошової маси до рівня, який відповідає реальному попиту на гроші, що 

сприятиме зниженню інфляції та створить передумови для підвищення монетизації 

економіки; 

4) стимулювання населення до заощаджень на депозитних рахунках шляхом 

установлення привабливих процентних ставок, підтримки низького рівня інфляції та 

підвищення довіри населення до банківської системи; 

5) вдосконалення та спрощення технологій безготівкових розрахунків для фізичних та  

юридичних осіб, зокрема здійснення максимальної кількості банківських операцій за 

допомогою мобільного телефону та шляхом використання платіжних карткових систем; 

6) підвищення фінансової грамотності населення задля розширення кількості 

користувачів новітніми банківськими інструментами й технологіями. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) є важливою і невід’ємною частиною  

господарської діяльності підприємств та усіх учасників ринкових відносин. В даний час 

практично немає жодної галузі, яка б не мала би контактів із зовнішніми ринками. 

Однак, незважаючи на велику зацікавленість суб’єктів підприємницької діяльності у  

використанні права виходу на зовнішній ринок і здійсненні зовнішньоекономічних операцій,  

практика показує, що результати цієї діяльності не завжди є позитивними через недосконалу  

організацію та управління зовнішньоекономічними операціями. 

В умовах глобалізації світового господарства та міжнародних економічних відносин  

підвищується роль і значення ЗЕД як для економіки країни в цілому, так і для окремого  

підприємства [1, с. 53-54]. ЗЕД суттєво впливає на ефективне функціонування та розвиток 
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підприємства ( регіону, держави). 

У сучасних умовах демонополізації ЗЕД основною ланкою зовнішньоекономічного  

комплексу країни є підприємство, що має можливість самостійно здійснювати  

зовнішньоекономічні операції та нести відповідальність за управлінням своїм розвитком. 

Будучи ефективним засобом підвищення прибутку та конкурентоспроможності, 

отримання економічних і політичних переваг, ЗЕД стає пріоритетом у стратегічному 

управлінні підприємства. 

Узагальнюючи існуючи підходи до визначення поняття «зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства», зазначимо, що ЗЕД – це напрям або вид господарської діяльності 

підприємства, яка виконує виробничо-господарські, організаційно-економічні та оперативно- 

комерційні функцій, пов’язані з виходом на зовнішній ринок та участю в міжнародних 

економічних відносинах. 

Здійснення ЗЕД має величезне значення для підприємства, зокрема, підвищення 

економічного зростання та підтримка ефективного розвитку (технічного, організаційного,  

продуктового та ін.)) [2, с. 109-127]. Але, підвищення економічного зросту підприємства та 

ефективність його розвитку при здійсненні ЗЕД неможливо без реалізації функцій  

управління, які вирішують комплекс задач стратегічного управління. 

При здійсненні ЗЕД на підприємстві також необхідно враховувати деякі особливості: 

 
є складовою частиною системи управління конкретного підприємства, яке може 

здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на неї; 

головним чином базується на функціональному підході, яке характеризується 

виконанням на кожному етапі різних управлінських функцій: аналізу, планування, контролю; 

потребує послідовності етапів розробки стратегії; 

передбачає обґрунтування та впровадження стратегічних змін, спрямованих на 

перемогу в конкурентній боротьбі і забезпечення стійкого становлення підприємства – 

суб’єкта ЗЕД з урахуванням змін у його зовнішньому оточенні, з визначенням стратегічних  

ресурсів та внутрішніх можливостей; 

передбачає ведення бізнесу з декількома національними урядами, валютами, 

політичними, правовими, економічними та культурними системами, де передбачається більш 

широкий територіальний простір, різний по наявності природних багатств, кліматичних, 

часових та інших чинників. 

Розвиток ЗЕД підприємств сприяє підвищенню їх результативності господарювання,  

підвищенню рівня прибутковості та забезпечення належного рівня конкурентоспроможності. 

Як перед менеджерами підприємства, так і перед науковцями, які займаються дослідженням  

даної проблематики, постали нелегкі завдання відносно вирішення проблемних аспектів у  

сфері міжнародної співпраці, пошуку відповідного інструментарію розвитку ЗЕД, 

формування стратегії та забезпечення механізмів її реалізації під впливом чинників 

зовнішнього оточення. 

Синтез підходів дозволяє зробити висновок, що ЗЕД ведеться в основному на рівні  

підприємств [3, с. 136-140]. Таким чином, можна визначити ЗЕД як процес, який веде 

підприємство на зовнішньому ринку шляхом реалізації зовнішньоекономічних зв’язків, 

тобто торгівлі, співпраці, надання послуг, спільного підприємництва, участі в інтеграційних і  

глобалізаційних процесах та ін. для досягнення ефективного використання переваг 

міжнародного поділу праці. 
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Зокрема такими напрямами, на нашу думку, є: 

- не таргетування; 
- банків, які 
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3. Лупак Р. Л. Розвиток підприємництва в умовах імпортонасичення внутрішнього  

ринку України. Підприємництво і торгівля. 2018. Вип. 22. С. 136-142. 

 

Муха І. Ю. 

здобувач вищої освіти рівня бакалавр  

ОПП “Бізнес-економіка” 

спеціальності “Економіка” 

Наук. керівник: к.е.н., проф. Ковтун О. І. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВО- 

КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

Проаналізувавши грошово-кредитну політику в Україні в довоєнний період можна  

виділити такі проблемні моменти в цій сфері: 

- Нестабільність валютного курсу та девальвація національної валюти через 

структуру відкритої сировинної економіки, якою є національна економіка України, і вміст  

споживчого кошика, у якому велика частка припадає на імпортовані товари, є загрозою для 

стабільності внутрішніх цін та  валютного курсу. 

- Порівняно низький рівень золотовалютних резервів. Для порівняння, у Чехії у 

на початок 2022 року обсяг офіційних міжнародних резервів склав 174.99 млрд. дол. США (в  

Україні – 28,1 млрд. дол. США), що у 6,2 разів більше, не кажучи вже про Швейцарію з  

965,432 млрд. дол. США за той же період, що перевищує обсяг золотовалютних резервів  

України у 34,36 разів. [1] 

- Перешкодою ефективності грошово-кредитної політики є існування великого та  

розгалуженого тіньового сектору. 

- Існування певних труднощей із залученням депозитів КБ (та, відповідно, 

відпливом наявних депозитів), внаслідок чого кредитування стає дорожчим, терміни кредиту  

скорочуються, а ризики нестачі ліквідності підвищуються. [2] 
У той же час грошово-креди 

стабільності. 

 

супроводжуют 

загальнодержавного значення, у тому 

числі сільськогосподарської галузі, що повинні стати стратегічними обʼ єктами підтримки в 

умовах сьогодення; 

- забезпечення режиму гнучкого валютного курсу, а також скасування 

адміністративних обмежень на валютному ринку; 
- 

економіки; 

- в державі через інтенсифікацію ролі об 

ставки НБУ та наближення фактичних процентних ставок на міжбанківському ринку до 

ставок, установлених грошово-кредитною політикою; 

- відновлення кредитування економіки за рахунок зростання обсягів та джерел 

локальних довгострокових фінансових ресурсів та забезпечення доступу до фінансових 

ресурсів для кредитування економіки; 
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- збільшення офіційних міжнародних резервів для того, аби підвищити фінансову  

безпеку та розвіяти вплив імовірних проблем та ризиків, щоб захистити від великих 

коливань валютного курсу через проведення валютних інтервенцій. 

- майбутня лібералізація валютного законодавства та зняття валютних обмежень, а  

також зменшення присутності Національного банку України на валютному ринку при 

забезпеченні умов його ефективного функціонування; 

- здійснення дієвої політики управління державним боргом, орієнтованої на 

ефективне користування залученими коштами та вчасне погашення заборгованості. 

- попередження втрати платоспроможності комерційними банками через виявлення  

проблем функціонування та зменшення платоспроможності вже на початкових стадіях. 

- підвищення довіри громадян до банківської системи та стимулювання 

заощаджувати через підтримку низького рівня інфляції та впровадження прийнятних та 

сприятливих процентних ставок. 
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Світова економіка, як і будь-яка система має, свої переваги та недоліки, перспективи та  

проблеми. Щоб знайти перспективи розвитку світової економіки потрібно дослідити, на 

якому етапі розвитку вона знаходиться, що є перешкодою для її подальшого розвитку та чим  

можна посприяти для пришвидшення цього розвитку. 

Проблеми, що перешкоджають розвитку можна поділити на довгострокові та 

короткострокові. Короткострокові ризики для глобальної економіки спричиняють тривалий  

період млявого зростання, який призводить до таких проблем, як високе безробіття, дефолт і  

низький рівень інвестицій. Дефолт це такий стан країн, коли вони не можуть розрахуватись з  

боргами, дана проблема можна стати причиною міжнародної ізоляції до арешту активів 

держави й накладання обмежень на інвестиції в країну. Довгострокові ризики для глобальної  

економіки проявляються тоді коли вона стикається з низкою загроз збоку навколишнього  

середовища, демографічних змін (народжуваність, смертність, шлюбність, розлучуваність та  

міграційний рух населення) та проблеми недостачі ресурсів. 

Не випадково глобальні проблеми почали проявлятись тоді, коли світова економіка  

продемонструвала певний ступінь інтернаціоналізації та складність взаємозалежних процесів  

і розвитку потенціалу. Це також стосується того факту, що їх походження залежить від 

існування глобальної взаємозалежності, як економічної, так і неекономічної. З кожним 

етапом розвитку світової економіки, виникає все більше проблем, і якщо вчасно не знайти  

шлях їх вирішення то масштаб даних проблем може зрости до такого рівня, що вплив 

насправді буде нищівним. Таке кількісне зростання проблем — є доказом того, що людство 
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відстає в пошуку та знаходженні форм, методів та інструментів для вирішення даних 

труднощів та переходу через так звані “перешкоди” для прискорення та подальшого 

розвитку такої взаємозалежності як світова економіка. 

Насправді проблем є безліч, всі назвати неможливо. Проблеми постійно змінюються. 

Одні проблеми вирішуються – інші починають проявлятись. Проте я б виділив декілька  

основних на даному етапі розвитку. Основною проблемою з якою може зіткнутись людство в  

найближчому часі це – недостача ресурсів та земельних території, питної води та інші. 

Попит постійно росте, економіка виходить на новий рівень, а отже і зростають 

масштаби виробництва, що потребують більших затрат на виробництво, нових ресурсів та  

покорення нових просторів. Люди вже починають відчувати на собі дану проблему в вигляді  

техногенних катастроф. Вирубка лісів, забруднення навколишнього середовища, посухи, 

викиди радіації – це все є наслідками виробництва, що призводить до зменшення 

довготривалості життя населення. Здавалось б до чого тут світова економіка, проте якщо не 

буде існувати ресурсів, та буде відбуватись вимирання населення, то про які світові 

відносини та економіку можна говорити. 

Також важливою проблемою ,що є протиріччю до проблеми сказаної вище– це 

надмірне зростання населення. Дана катастрофа також призведе до недостачі ресурсів 

(харчових в тому числі), територій для проживання, та інші, проте, на мою думку дана 

проблема проявиться ще не скоро, але шляхи вирішення даних потреб потрібно шукати  

заздалегідь оскільки потім може бути занадто пізно 

І останньою я б хотів виділив проблему нерівномірного розвитку між країнами, що  

перебувають у відносинах світової економіки. Банально, порівнявши ВВП країн світу, 

неозброєним оком можна замітити різницю в їх розвитку. Одні країни мають надзвичайно 

великі темпи інфляції, технологічного розвитку і так далі. Інші країни розвиваються не так  

швидко, а інші ж практично зовсім не розвиваються. Важко пояснити чому все так 

відбувається, тому що, причиною цього всього є історія кожної країни, а історія у всіх різна. 

Незважаючи на те що взаємовідносини світової економіки мають бути вигідними для всіх, не  

завжди це є так. Які б відносини не були, завжди хтось захоче набути більшої посади у них. 

Звідси і виникає найбільша проблема, що максимально сповільнює  рівень розвитку 

світової економіки в цілому – війна. Дана проблема може мати такі наслідки, що повернення  

до поточного рівня розвитку може стати неможливим. Оскільки національні економіки  

розвиваються, їх зв'язки розширюються і стають все більш складними, зростають і проблеми, 

та “вартість” їх усунення. Як висновок основною проблемою є неможливість вирішення усіх  

проблем. 

Економіка завжди стрімко розвивалась та розвивається, швидкість розвитку світової  

економіки загалом залежить від рівня розвитку технологічної та наукової сфери. Постійно 

створюються нові види транспорту, технології виробництва, розвиток сфері вирощування  

генетично-модифікованих продуктів та багато інших відкриттів. Розвиток технології має 

величезний вплив на світову економіку, оскільки розвиток технології сприяє збільшенню 

об’єму виробництва, збільшенню швидкості виробництва, що значно впливає на масштаб  

відносин суб’єктів світової економіки та світового ринку в цілому. Темп розвитку технологій  

на даний момент надзвичайно швидкий та ніколи не досягне своєї вершини, так як і світова  

економіка, тому що попит постійно змінюється. Це і є основною причиною взаємозалежності  

цих двох здавалось б різних категорій (науково-технічного прогресу та світової економіки). 

Наразі світова економіка перебуває у важкому стані, оскільки зіткнулась з значними 

проблемами, що досі ще не втрачаються свої актуальності. Відновлення світової економіки  

супроводжується суттєвими перешкодами на тлі нових хвиль зараження COVID-19, 

постійних проблем на ринку праці, тривалих проблем ланцюга поставок та зростаючого 

інфляційного тиску. Після збільшення на 5,5% у 2021 році світове виробництво, за 

прогнозами, зросте лише на 4,0% у 2022 році та на 3,5% у 2023 році, згідно з даними 

Організації Об’єднаних Націй щодо світової економічної ситуації та перспектив (WESP) 

2022 [1]. 
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ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА ІНДЕКСИ ЦІН 

 

В умовах ринкової економіки ціни на товари та послуги постійно змінюються: одні  

ціни зростають, інші – знижуються. Інфляція спостерігається, коли відбувається значне 

зростання цін на товари та послуги, а не на окремі позиції. Іншими словами, інфляція з часом  

знижує вартість грошей. Опитування споживачів часто показують, що вони «відчувають»  

інфляцію вищою, ніж свідчать фактичні індекси цін. 

Інфляція – це загальний рівень цін на товари та послуги за певний період часу. 

Вимірюється як швидкість зміни цих цін. Ціни зазвичай зростають з часом, але також 

можуть знижуватися (ситуація, яка називається дефляцією). Інфляція робить все, що ви 

купуєте, дорожчим, тому вартість ваших грошей зменшується. Наприклад, багато людей 

знають, що загалом товари коштували кілька десятиліть тому менше, ніж зараз. Інфляція  

передбачає зростання цін, разом з тим, зростання цін є одним із наслідків інфляції. 

Інфляція є функцією економічного закону попиту та пропозиції. Зазвичай це 

пов’язано зі збільшенням споживчого попиту на товари та послуги та готовністю платити за  

них більше. Інфляція також може бути викликана зменшенням пропозиції товарів і послуг,  

при цьому попит залишається незмінним. Основна причина інфляції полягає в тому, що 

пропозиція грошей від центральних банків з часом збільшується, що потім має тенденцію  

підтримувати або збільшувати попит, економічний баланс між попитом і пропозицією. 

Основними показниками інфляції та її рівня є система зведених (загальних) індексів 

цін. Поняття “індекс” містить подвійне значення. По-перше, воно трактується як деякий  

показник або результат певних розрахунків; по-друге, як особлива відносна величина, за  

допомогою якої вивчається динаміка складних явищ шляхом їх агрегування зі 

взаємопов'язаними з ними явищами. Агрегатні індекси історично виникли як показники, 

покликані виконувати синтетичну функцію, спрямовану на узагальнення статистичних даних  

і отримання відносних величин динаміки. Засновник теорії індексів Е. Ласперес, що уперше 

запропонував агрегатний індекс цін, вбачав у ньому винятково узагальнювальний відносний  

показник, мета якого – синтезувати різноспрямовану зміну цін будь-якого конгломерату 

різнорідних товарів. Ця точка зору отримала подальший розвиток у дослідженнях інших 

відомих індексологів – А. Боулі, А. Маршала, І. Фішера та ін. [1]. 

Державна служба статистики в системі комплексних статистичних публікацій 

наводить такі індекси цін: індекс споживчих цін; індекс цін виробників промислової 

продукції; індекс цін реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами; індекс 

цін на будівельно-монтажні роботи; індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для 

підприємств,установ, організацій; індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним 

транспортом; індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами. Крім того, 

офіційною статистикою визначається ще і так званий базовий індекс споживчих цін. 

Найвідоміший індикатор інфляції - індекс споживчих цін, або скорочено ІСЦ, 

вимірює зміну в часі цін на споживчі товари та послуги, що купуються, використовуються  

або оплачуються домогосподарствами. Це важливий показник інфляції в Європейському 

http://www.wita.org/atp-research/world-economic-situation-2022/
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Союзі (ЄС). ІСЦ розрахований на охоплення всього спектру товарів і послуг, які споживає 

населення. 

ІСЦ можна використовувати для різних цілей, зокрема: 

1) як інструмент грошово-кредитної політики; 

2) для індексації комерційних контрактів, заробітної плати, виплат соціального 

страхування або фінансових інструментів; 

3) як інструмент для дефляції національних рахунків або розрахунку змін 

національного споживання або рівня життя. 

Індекси виробничих цін у обробній промисловості вимірюють швидкість зміни цін на  

продані товари, коли вони залишаються у виробника. Вони не включають податки, націнку  

на доставку та продажі, які може сплатити покупець. ІЦП забезпечує вимірювання середньої  

динаміки цін, отриманих виробниками різних товарів. Їх часто розглядають як загальні 

показники зміни цін в економіці, включаючи зміни цін на споживчі товари та послуги. 

Використання індексу цін виробників включає: 

• інструмент коригування контракту. Ви можете додати до довгострокових 

контрактів можливість коригування контракту, змінивши відсоток ІЦВ; 

• інфляцію або на рівні виробника загалом, або за окремими галузями і продукцією; 

• порівняння вхідних і вихідних витрат; 

• “дефлятор” інших економічних даних, наприклад, обчислення “реального” 

зростання валового внутрішнього продукту країни замість його номінального зростання. 

Індекс цін виробників відрізняється від індексу споживчих цін, який вимірює зміни 

роздрібних цін, а не цін виробників. 

Термін “індекс сільськогосподарських цін” відноситься до економічних показників,  

розроблених Національною службою сільськогосподарської статистики Міністерства 

сільського господарства США. Метою Інвестиційного фонду нерухомості є моніторинг цін,  

які отримують фермери за продаж сільськогосподарських культур і тварин, співвідношення  

між цінами на корми та паритетними цінами. У промисловості цей індекс зазвичай 

називають індексом цін на сільськогосподарську продукцію. Дані публікуються в кінці 

кожного місяця. 

Система індексів цін включає цілу низку різноманітних загальних індексів. Кожний  

індекс із згаданої системи має свої переваги та недоліки, які необхідно враховувати при  

кількісному вимірюванні рівня інфляції. Вітчизняна та світова практика державного 

управління та системи рахівництва з даною метою використовує, в основному, ІСЦ та 

індекс-дефлятор ВВП. Розрахунок інших індексів цін доповнює аналіз інфляційних процесів  

та відображає різні аспекти їх прояву. Залежно від мети дослідження завжди можна 

підібрати той індекс, який найбільшою мірою відповідає поставленому завданню [1]. 

Спостерігається прямо пропорційний зв’язок між монетарною інфляцією та індексом  

цін (принаймні для сільськогосподарських цін у 2000–2014 рр. в Україні), тобто за умови 

зростання вартісної оцінки грошей, що формували фактичні (ринкові) ціни на 

сільгосппродукцію, індекс цін також зростає. Також спостерігається випереджуюча 

тенденція росту індексу монетарної інфляції стосовно індексу цін, а саме спочатку зростає 

монетарний індекс, а вже після нього фіксується зростання індексу цін. Випереджувальна  

тенденція росту індексу монетарної інфляції щодо індексу цін має випереджувальний термін  

(проміжок часу) від півроку до двох років [2]. 

Індекс цін, міра відносної зміни ціни, що складається з ряду чисел, розташованих  

таким чином, що порівняння значень для будь-яких двох періодів або місць показує середню  

зміну ціни між періодами або середню різницю в цінах між місцями. Спочатку індекси цін 

були розроблені для вимірювання змін у вартості життя з метою підвищення заробітної 

плати, необхідної для підтримки стабільного рівня життя. Вони досі широко 

використовуються для оцінювання змін цін у часі, а також для вимірювання відмінностей у 

витратах між різними регіонами чи країнами. 
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Доцільно вважати, що запобігання інфляції потрібно сформулювати антиінфляційну  

стратегію, основним змістом якої є ефективна грошово-кредитна політика. Слід передбачити, 

що щорічні темпи зростання грошової маси не перевищують темпів зростання валового 

національного продукту. Подібним чином, однією з найважливіших стратегій 

антиінфляційної політики є впорядкування державних фінансів, особливо зменшення 

бюджетного дефіциту та, сподіваємось, його усунення [3]. 
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ПРОБЛЕМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ  

ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

 

Питання сталого розвитку світової економічної системи визначають комплексне 

вирішення існуючих глобальних проблем та пом'якшують їх негативні наслідки. На жаль,  

різні глобальні проблеми залишають масштабні негативні наслідки, які слід усунути. 

Особливо в останні десятиліття глобальні проблеми, у свою чергу, мають сильний 

негативний вплив на соціально-економічний розвиток цивілізації. 

Вивчаючи стан розвитку економіки в різних куточках світу можна підсумувати, що  

хоча ми в різних економічних умовах, але її системи в кожній країні пов’язані. Вона 

захопила весь світовий ринок своїми явищами, техніками та поглядами трансформації ринку.  

Визначення колективного і вигідного, для кожної країні, рішення спричинило краще 

функціонування економічної системи. 

До економічних проблем, з якими стикається світова економіка, а також регіони та  

країни можна віднести: рівень безробіття, пандемію, перспективи зростання, інфляцію, 

енергетику та навколишнє середовище, нерівність, бідність, проблеми праці, ринки, що 

розвиваються та вплив нових технологій. Звичайно, було б помилкою розуміти всі світові  

економічні проблеми просто як ознаки обмежень кризи зростання.  Існують і інші процеси,  

що контекстуалізують ситуацію, в якій працюють інженери. 

Економічна криза відбивається на багатство, фінанси та різні галузі промисловості й 

перелік на цьому не закінчується, а надалі може і зростати. Значний тиск чинників кризи в  

економіці на український ринок спричинив збільшення рівня безробіття і неспроможність  

знайти роботу економічно активному населенню. 

Беручи до уваги становище на території України рівень безробіття у майбутньому  

буде тільки збільшуватися через приріст населення і створення робочих місць. Також висока  

частка безробітних з вищою освітою, і з кожним разом ситуація все більше загострюється.  

Безробітної молоді на даний час трохи менше половини. Це є одна з найгостріших 

http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/14569
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економічних проблем. Молоді люди становлять певну частину ринку праці і мають свої  

плюси і мінуси. Вони слугують наполегливості, впевненості і покращення своїх робочих  

місць, але водночас у них немає достатніх навичок для справжньої конкуренції на ринку.  

Розв’язувати питання безробіття серед молоді можна якщо раціонально фінансувати  

навчання і правильно класифікувати місця для різних кваліфікацій. 

Виникнення безробіття тягне за собою такі наслідки: посилення соціальної напруги; 

зростання кількості психічних захворювань; посилення соціальної диференціації; 

загострення криміногенної ситуації; падіння трудової активності; скорочення податкових 

надходжень; зменшення ВНП; падіння життєвого рівня населення; зростання витрат на 

допомоги безробітнім. Попри всі негативні наслідки, безробіття має й позитивні свої 

сторони: підвищення соціальної цінності робочого місця; збільшення особистого вільного  

часу та свободи вибору місця роботи; зростання соціальної значимості й цінності праці; 

зростання конкуренції між працівниками; стимулювання підвищення інтенсивності і 

продуктивності праці; можливість для безробітного використати перерву в зайнятості для  

перенавчання, підвищення рівня освіти [1]. 

Інфляція – це процес зростання загального рівня цін в країні внаслідок порушення  

закону грошового обігу. Інфляція виникає тоді, коли в обігу знаходиться надлишкова 

кількість грошей. Таке становище веде до їх знецінення, а ціни набувають тенденції до  

зростання. Є чотири основні причини виникнення інфляції [2]: 

 диспропорційність, або незбалансованість державних витрат і доходів, що 

проявляється в дефіциті державного бюджету. Якщо цей дефіцит фінансується за рахунок  

активного використання “друкарського верстата”, це призводить до збільшення маси грошей  

в обігу, а відповідно і до інфляції. 

 інфляційне зростання цін може відбуватись, якщо фінансування інвестицій 

проводиться аналогічними методами. Особливо інфляційне небезпечними є інвестиції, 

пов’язані з мілітаризацією економіки. 

  з зростанням “відкритості” економіки, все більшим втягуванням її в 

мікрогосподарські зв’язки збільшують небезпечність “імпортованої” інфляції. 

інфляція набуває самопідтримуючий характер в результаті інфляційних очікувань. 

Інфляція виникає, коли економіка зростає за рахунок збільшення витрат без 

супутнього збільшення виробництва товарів та послуг. Коли це відбувається, ціни 

зростають, а валюта в економіці коштує менше ніж раніше. Валюти насправді вже не купиш  

так багато, як раніше. 

Якщо валюта коштує менше, її обмінний курс слабшає проти інших валют.  Однак це 

залежить від того, чи інші країни менше, ніж ваша. Якщо вони ростуть швидше, ніж у вашій 

країні, ваша валюта може зміцнитись, що є основним аргументом на користь паритету 

купівельної спроможності. 

Інфляція може бути як сприятливою для відновлення економіки, так і, в деяких 

випадках, негативною. Якщо інфляція стане занадто високою, економіка може постраждати;  

навпаки, якщо інфляція контролюється і на розумних рівнях, економіка може процвітати.  

При контрольованій, нижчій інфляції зайнятість зростає. Споживачі мають більше грошей,  

щоб купувати товари та послуги, а економіка отримує вигоду та росте. Однак вплив інфляції  

на відновлення економіки неможливо оцінити з повною точністю. 

Аналізуючи інфляційні процеси в Україні, дослідники виділяють такі причини: 

1. Науково-технічний прогрес не стоїть на місці, тому з роками технічне обладнання  

дорожчає і виникає потреба оновлювання виробництва. Відповідно для цього потрібні 

додаткові кошти, це провокує подорожчання грошових ресурсів, а також підвищує інфляцію. 

2. Розширення банками кредитної діяльності. Якщо масштаби кредитування 

розширюються у сфері реальних потреб економіки, то це викликає посилення емісії 

кредитних грошей, а також призводить до зростання платоспроможного попиту. 
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3. Занадто великі інвестиції в одні сектори економіки, а в інші – недолік інвестицій, 

призводить до зайвого виробництва одних товарів і до нестачі інших. Через це з’являються  

диспропорції в економічній системі, а також і в галузі грошового обігу. 

4. Відсутність балансу між доходами та витратами. У цьому випадку з’являється 

дефіцит бюджету, який призводить до зростання грошової маси, через виготовлення нових  

грошових знаків [3]. 

Наприкінці ХХ ст., незважаючи на загальносвітові тенденції розвитку науково- 

технічного прогресу й відповідного підвищення продуктивності й ефективності 

виробництва, бідність набуває значного поширення у багатьох країнах світу незалежно від  

рівня їх економічного добробуту. Таке зростання кількості бідних, особливо у країнах, що 

розвиваються, переважно є наслідком неефективної соціальної політики держав. Бідність  

(англ. poverty) – це стан людини, коли через нестачу матеріальних коштів вона позбавлена  

їжі, нормального житла, одягу, медичного обслуговування, освіти, можливості забезпечення  

своїх культурних і правових потреб. Бідність відображає низький рівень добробуту, при  

якому основні потреби перевищують наявні засоби для їх задоволення. 

Бідність це розбіжність матеріального стану людини і сім’ї в цілому. Вони були, є і  

будуть як в слабо розвинених, так і сильно розвинених державах. 

Збільшення рівня безробіття, затримка виплати заробітної плати та пенсій, низький їх  

рівень, зниження зайнятості працездатного населення і багато інших економічних проблем,  

які стають основними причинами виникнення і розповсюдження бідності в країні. 

Економічне зростання та технологічні інновації призвели до покращення здоров'я та  

умов життя, ніж будь-коли, для більш ніж половини людей у світі, але поки що наша 

фінансова, економічна, екологічна та соціальна поведінка не покращиться з нашими 

промисловими технологіями у довгостроковій перспективі. Миру потрібен довгостроковий 

стратегічний план щодо покращення умов життя людей для всіх. 

Необхідність подолання існуючих проблем економічної політики відкриває нові 

можливості наукового пошуку у напрямі вирішення невідкладних завдань ринкової 

трансформації світової економіки. 

Основні економічні проблеми можуть бути вирішені за рішенням уряду або за 

рахунок покупців і продавців. Центрально планова або соціалістична економіка. Тут уряд 

або центральний уряд планує всі необхідні заходи(Виробництво, розподіл, обмін тощо). 

Уряд намагається виділити ресурси, важливі для суспільства. Наприклад, якщо такі послуги, 

як охорона здоров’я або базова освіта приносять користь громаді, уряд надаватиме ці товари  

чи послуги. Уряд забезпечить справедливий розподіл цих товарів і послуг, якщо частка 

вироблених товарів і послуг буде невеликою. 

Кожна галузь економіки має свій шлях вирішення проблем. Для боротьби з 

безробіттям необхідно докорінно змінити моделі навчання. Слід наголосити на професійній  

освіті. Кваліфікованим інженерам необхідно створити власні невеликі осередки. Технологія  

виробництва повинна відповідати потребам і коштам країни. Важливо заохочувати 

трудомісткі технології, а не капіталомісткі. Необхідно відкрити більше бірж набору 

персоналу. Людям слід надавати інформацію про можливості працевлаштування. Головною  

метою політики зайнятості в регіоні має бути підвищення зайнятості та продуктивності. 

Уряди повинні проводити політику, яка забезпечує робочі місця для всіх. Для збільшення  

зайнятості необхідно нарощувати сільськогосподарське та промислове виробництво. 

Інфляцію можна подолати швидким та стійким підвищенням процентних ставок. 

Найкращою відповіддю на інфляцію є зниження попиту, для цього уряд може скоротити  

власні витрати, підвищити податки або і те, і інше. Бідність можна подолати, підвищивши  

освіту фермерів, адже якщо природні ресурси країни мають найбільший потенціал, то й 

економіка країни має найбільший потенціал. Встановлення гендерної рівності може означати  

залучення релігійних лідерів, поширення обізнаності через медіа країни з жінками, які 

виглядають здібними, а також освіту самих жінок щодо їхніх прав, тоді країна процвітає. 

Відновлення належної медичної допомоги, включаючи масову вакцинацію, інвестування в 
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кращі лікарні та ресурси, підготовку медичних працівників та покращення здоров’я на рівні  

країни. Економічні виклики, які стоять перед людством, є транснаціональними та 

трансінституційними. Жоден уряд, міжнародна організація чи інша форма інституції не може  

самостійно вирішити ці проблеми. Якщо не працювати разом, жодна проблема не буде 

вирішена. 
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ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Поступальний соціально-економічний розвиток кожної держави обумовлюється 

дієвою фінансовою політикою, чільне місце у системі якої належить бюджетній політиці. 

Досвід розвинених країн підтверджує, що для забезпечення стійкого економічного зростання  

важлива обґрунтована та ефективна бюджетна політика, яка дасть змогу досягти 

стратегічних орієнтирів розвитку окремих регіонів та суспільства загалом. 

За сучасних особливостей розвитку демократичних засад у суспільстві для України  

необхідно формувати таку бюджетну політику, яка забезпечувала б макроекономічну 

стабільність, ефективне використання бюджетних коштів, формування оптимальної доходної  

бази бюджетів для виконання державою покладених на неї суспільством функцій. 

Формування бюджетної політики, здатної кардинально впливати на соціально- 

економічні процеси в державі та на рівні адміністративно-територіальних утворень, 

надзвичайно важлива. Це завдання постає особливо гостро та актуально за умов нестабільної  

економічної ситуації, коли в Україні водночас розгорнулися процеси бюджетно-податкового 

реформування та бюджетної децентралізації. 

За підходу Бутенка В. В. бюджетна політика розглядається як “сукупність рішень, 

заходів, які приймаються і здійснюються органами законодавчої та виконавчої влади і 

пов’язані з визначенням основних напрямів розвитку бюджетних відносин і виробленням  

конкретних шляхів їх використання в інтересах громадян, суспільства і держави” [1]. 

Головними завданнями, які реалізуються в рамках бюджетної децентралізації, є такі: 

- перегляд та чітка структуризація переліку власних та делегованих повноважень; 

- розширення фінансової бази органів місцевого самоврядування; 

- перехід до системи цільових трансфертів, націлених на компенсацію видатків 

органів місцевого самоврядування в результаті реалізації ними делегованих функцій; 

- запровадження максимального рівня прозорості використання бюджетних коштів 

органами місцевого самоврядування [2]. 
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Основною метою реформи системи місцевого самоврядування є, насамперед, 

забезпечення спроможності самостійно, в першу чергу, за рахунок власних ресурсів, 

вирішувати проблеми місцевого значення. 

Крім цього, децентралізація бюджетних фінансових ресурсів передбачає надання 

органам місцевого самоврядування ширших повноважень у сфері  розробки та реалізації 

різноманітних програм соціально-економічного розвитку територій, а також реформування 

системи оподаткування, за якої змінюються відрахування податків на користь місцевих 

бюджетів. 

Основні завдання децентралізації владних повноважень знаходять своє відображення 

у бюджетній політиці держави, яка відображає суспільні інтереси та сприяє реалізації 

функцій та завдань держави й місцевих органів влади. 

Бюджетна політика націлена на оптимізацію та раціоналізацію потоків бюджетних  

фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій в економіку, 

узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин, 

регулювання державного боргу та забезпечення соціальної справедливості під час 

перерозподілу національного доходу. 

Аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури дає змогу констатувати, що 

найбільш поширеним є підхід до бюджетної політики як до цілеспрямованої діяльності 

держави (в особі органів державної влади і місцевого самоврядування) у фінансово- 

бюджетній сфері щодо регулювання бюджетного процесу, управління бюджетним 

дефіцитом, а також використання бюджетної системи для реалізації завдань соціально- 

економічної політики в країні. 

Основними напрямами бюджетної політики в Україні є: 

- податкова політика; 

- політика у сфері неподаткових надходжень; 

- бюджетно-фінансові аспекти політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності; 
- політика у сфері формування, поповнення і витрачання коштів бюджетних фондів і 

бюджетної резервної системи; 

- політика регулювання державного та місцевого боргу, кредитування; 

- політика операційних витрат; 

- політика в галузі фінансування невиробничої сфери; 

- політика регулювання міжбюджетних відносин [3]. 
Бюджетна політика на місцевому рівні має максимально відображати інтереси 

регіонального розвитку, інтереси більшості населення певного адміністративно- 

територіального утворення, враховуючи інтереси меншин, бути прозорою, чіткою, 

передбачуваною, відповідною тенденціям територіального та загальноцивілізаційного 

розвитку, підконтрольною, повною мірою відображатися у місцевих бюджетах. 

Вихідною базою для формування такої бюджетної політики є конституція країни,  

суспільні інтереси, потреби, особливості та проблеми загальнодержавного і територіального  

розвитку, наукові плани та прогнози. 

У багатьох країнах сучасна регіональна бюджетна політика будується на принципах  

бюджетного федералізму: оптимальний розподіл повноважень, доходів і видатків між 

органами влади різних рівнів управління, збереження  рівності прав різних органів влади та 

прозорості міжбюджетних відносин. При цьому розподіл функцій має відбуватись 

відповідно до принципу максимальної ефективності. 

У багатьох унітарних державах протягом останніх десятиліть прослідковується 

тенденція до зміцнення бюджетної децентралізації, що свідчить про зростання ролі 

адміністративно-територіальних формувань не тільки як об’єктів, а передусім як суб’єктів  

бюджетної політики. 

Таким чином, трансформація цілей розвитку державних фінансів у цілі та пріоритети  

бюджетної політики регіону є важливою основою розвитку місцевих фінансів та має стати  

складовою концепції бюджетної політики держави. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ 

 
Протягом останніх десятирічь велика увага приділяється процесам глобалізації, 

загострилися питання конкурентоспроможності економік світу. Проблеми переходу на більш 

високий рівень конкурентних переваг, забезпечення високого рівня 

конкурентоспроможності національної економіки є метою уряду будь-якої країни світу, 

адже саме створення конкурентоспроможної дає гарантії на стабільне економічне зростання 

та покращення добробуту і рівня життя населення певної країни. 

Метою є визначити сучасний стан міжнародної конкурентоспроможності України,  

орієнтуючись на світові показники, виявити проблеми, які заважають покращенню рівня 

конкурентоспроможності, та визначити шляхи покращення можливостей країни в 

глобальному середовищі. 

Міжнародна конкурентоспроможність країни – це здатність країни створити таке 

національне бізнес-середовище за умов вільного справедливого ринку, в якому вітчизняні 

товаровиробники можуть постійно розвивати свої конкурентні переваги, займати й 

утворювати стійкі позиції на певних сегментах світового ринку, завдяки потужному 

економічному потенціалу, що забезпечує економічне зростання економіки на інноваційній  

основі, розвинутій системі ринкових відносин, володінню значним інтелектуальними 

капіталом та інвестиційними ресурсами, гнучким реагування на зміну світової кон’юнктури  

та, відповідно до цього, диверсифікацією виробництва, максимально відстоюючи реалізацію  

національних інтересів заради економічної безпеки та високих стандартів життя населення. 

Міжнародна конкурентоспроможність розраховується за значенням Індексу 

глобальної конкурентоспроможності (GCI). Починаючи з 2019 року Україна втрачає свої  

позиції, та демонструє зниження всіх показників. Це стається через політичну кризу органів  

влади і, як наслідок, неефективне управління країною, корупція, проблеми в галузі 

податкового регулювання, наявність військового конфлікту в країні. Глобальний індекс 

конкурентоспроможності, дозволить сформувати тактичні та стратегічні завдання для уряду  

України. 

Згідно звіту Всесвітнього економічного форуму 2020 слабкими сторонами 

конкурентоспроможності, які негативно впливають на позицію світових рейтингів України  

належать: 

1. Інноваційно-інвестиційні фактори; 

2. Стан ринкової інфраструктури; 

http://www/
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3. Системні фактори; 

4. Наука та освіта; 

5. Техніко-технологічні фактори. 

Розглянувши кожен чинник окремо я виявила низку проблем які гальмують розвиток  

України на міжнародній арені конкурентоспроможності. Ерозія державних інститутів, 

свідчить про зниження або зупинка систем, зменшується прозорості уряду, знижується 

потенціал довгострокового мислення та застарілі механізми надання державних  послуг, які 

не всиляють суспільну довіру, обслуговуючи своїх громадян. 

Низька ефективність фінансового ринку через погіршення оцінок бізнесом 

можливості отримання фінансування на внутрішньому фондовому ринку та регулювання 

фондового ринку, а також зниження індексу захисту юридичних прав. погіршення 

економічної ситуації, зменшує частки інвесторів. Бізнес перестає виготовляти продукцію,  

надавати послуги, від так збільшується потреба в імпорті що призводить до його 

переваженням над експортом. 

Показник макроекономічного середовища погіршився перш за все через рівень 

інфляції. Важлива причина наростання інфляції є й те, що уряд виділяє значні кошти на  

підтримку неефективно працюючих підприємств, яких очікує приватизація. 

Рівень та якість життя населення України низький через високу корупцію на всіх 

рівнях, збільшений відтік працездатного населення закордон і, відповідно, зменшення 

трудового потенціалу країни, посилення напруги на ринку праці, збільшення кількості 

людей, що потребують державної соціальної підтримки, зменшення платоспроможного 

попиту населення, виникнення соціальної напруги, невдоволення діями влади, погіршення  

криміногенної ситуації. 

Низький техніко-технологічний рівень виробництва, високий рівень фізичного і 

морального зносу основних фондів в Україні призводить до зниження потенціалу техніко- 

технологічної бази підприємств. Не ефективний техніко-технологічний розвиток не 

дозволяє розвивати підприємства, галузі і країни в цілому, не дозволяє підвищити 

ефективність господарської діяльності і не надає певні умови для покращення якості життя  

людей у країні. 

Наука і освіта в Україні має високі показники, але проаналізувавши, я зробила 

висновок що низька конкурентоспроможність освітньої системи, відсутність належної 

державної підтримки вузів, що реалізують інноваційні програми, недофінансування 

найбільших університетів не дає основи для майбутньої конкурентоспроможності за рахунок  

інвестування в людський капітал та знижує показники на арені конкурентоспроможності. 

Аналіз системних показників показав що низька ефективність методів державного 

регулювання, відсутність конкурентної підприємницького середовища, високі трансакційні  

витрати господарської та інвестиційної, діяльності підприємств, суперечливість законодавчої  

бази, в т.ч. в сфері оподаткування створює бар’єри для розвитку бізнесу і приватних 

інвестицій, не стимулює міжнародне підприємництво. 

Для України проблема збереження конкурентних позицій на світовому ринку постає  

особливо гостро, оскільки в сучасних умовах в значній мірі втрачаються ті фактори, які 

могли б сприяти зростанню конкурентоспроможності в майбутньому. 

Підсумувавши вище описане для реалізації конкурентних переваг та підвищення рівня 

міжнародної конкурентоспроможності необхідно вдосконалення інституційних засад 

розвитку економіки, соціальної інфраструктури та підвищення рівня макроекономічної 

стабільності, слід спрямувати зусилля на формування сприятливого бізнес-середовища, яке 

дозволить реалізувати наявний інноваційний та людський потенціал, що підвищать рівень  

міжнародної конкурентоспроможності України у світових рейтингах. 

Це можливе за умов формування національної інноваційної системи, здатної 

забезпечити повний цикл створення інновацій, модернізації виробництв та підвищення 

конкурентоспроможності місцевих підприємств, підготовка кваліфікованих трудових 

ресурсів, які б відповідали вимогам міжнародного ринку праці, створення системи співпраці 
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між приватним сектором і державою, поєднання комерційних інтересів представників 

бізнесу із рішенням інноваційних загальнонаціональних завдань. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО 

МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Підвищення ефективності діяльності підприємства являє собою систему принципів та  

методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням такого 

стану фінансових ресурсів і активів, їх формування та розподілу, яка б дозволила 

підприємству розвиватися на основі зростання прибутку та капіталу при збереженні 

платоспроможності і кредитоспроможності та забезпечення і підтримання його фінансової  

рівноваги. Варто зазначити, що на початковому етапі свого розвитку управління діяльністю  

підприємства передбачало розгляд лише питань, пов’язаних із залученням капіталу з різних  

джерел та, відповідно, в економічній літературі протягом тривалого часу побутувала думка,  

що саме з позиції оптимальної структури капіталу необхідно оцінювати господарську 

діяльність підприємства. 

Попри це функціонування будь-якої системи ґрунтується на використанні відповідних 

механізмів, серед яких чільне місце посідає економічний механізм, що зазнає суттєвих 

трансформацій в умовах становлення інституту приватної власності. У ринкових умовах усе  

більшого значення набуває саме економічний механізм управління, застосування якого у  

порівнянні з адміністративним та інформаційно-психологічним, не наражається на суттєвий 

опір об’єктів управління, залишаючи за ними свободу вибору господарських рішень [1, с.  

118-128]. 

Узагальнюючи підходи різних науковців, можна сказати, що економічний механізм  

підвищення ефективності діяльності підприємства – це послідовне застосування сукупності 

методів та важелів, що спрямовують діяльність суб’єктів господарювання у певному напрямі  

або спонукають їх до досягнення встановлених цілей за рахунок надання їм матеріальної  

(фінансової) винагороди чи позбавлення їх частки матеріального ресурсу в разі виконання 

суб’єктами управління небажаних дій. Мета відповідного економічного механізму – 

створити умови для досягнення цілей господарської діяльності економічними методами, які, 

в свою чергу, складаються із відповідних важелів впливу. Таким чином, економічний 

механізм є складовою господарського і має специфічні, економічні методи впливу суб’єкта  

управління на об’єкт. 

Підвищення ефективності діяльності є одним з найбільш значимих функціональних  

напрямків системи економіки підприємства, яка, на  наш погляд, досить тісно пов’язана з  

іншими системами управління. Безперечно, підвищення ефективності діяльності органічно  

входить до системи управління всіма аспектами операційної, інвестиційної та фінансової  

діяльності підприємства [2, с. 167–171]. Зрозуміло, що підвищення ефективності діяльності  

підприємства має певні особливості: носить підпорядкований характер по відношенню до  

цілей та задач управління всією господарською діяльністю підприємства; залежить від 

http://www.weforum.org/
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галузевих особливостей та організаційно-правової форми його функціонування; завжди 

пов’язано з дією певних фінансових ризиків. Особливо зростає значення підвищення 

ефективності діяльності підприємства у сучасних умовах розвитку різних форм власності,  

оскільки власник повинен знати і враховувати потенційні можливості нарощування 

прибутку, резерви якого можливо виявити лише на основі комплексного та ефективного  

управління його діяльністю [3, с. 174–175]. Йдеться про залежність господарської діяльності  

підприємства від його платоспроможності, а також диференціація ставок та режиму 

кредитування з врахуванням його фінансового стану, також вимагають здійснення 

систематичного управління діяльністю. 

По-перше, характерний для галузі низький рівень забезпеченості власними 

оборотними коштами обумовлює необхідність використання значних обсягів кредитних 

ресурсів для фінансування своєї поточної діяльності, що буде впливати на рівень 

платоспроможності та кредитоспроможності підприємства і, відповідно, на його 

ефективність господарської діяльності. 

По-друге, внаслідок специфічного операційного циклу підприємства, неспівпадання у  

часі між витратами підприємства на закупку товарів та отримання доходів від їх реалізації,  

виникає різна в часі потреба в оборотних активах і, відповідно, в кредитних ресурсах, що 

може негативним чином відобразитися на його фінансовій стійкості. 

По-третє, специфіка функціональної діяльності підприємств характеризується тим, що  

діяльність на споживчому ринку потребує наявності значних обсягів оборотних активів, які  

досить швидко обертаються; основні засоби та нематеріальні активи складають меншу 

частину, то ж відповідно структура капіталу підприємства орієнтована у бік нарощення 

позикового капіталу (як правило, короткострокового), причому висока оборотність 

оборотних активів дозволяє їм зберігати стійкість фінансового стану при меншій частці  

власного капіталу. 

По-четверте, якщо підприємство закуповує вже готові товари, здійснюючи затрати  

лише на доведення їх до споживачів, то у складі та структурі оборотних активів переважають 

ресурси, вкладені у товарні запаси. Тому, основним фактором ризику зменшення діяльності  

підприємств є втрата ліквідності активів через існуюче неспівпадання термінів та сум 

надходжень за погашення поточних зобов’язань. 

Очевидним є те, що підвищення ефективності діяльності підприємства забезпечується  

за допомогою реалізації певного інструментарію, який являють собою основні положення,  

встановлені загальноприйняті, широко розповсюджені правила дій та властивості 

економічних процесів та в загальному вигляді об’єднуються у єдиний економічний механізм. 
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СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ : ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

Поняття соціального страхування виникло більше сотні років тому в Європі у 

відповідь на виклики тогочасного суспільства. Спершу це виражалося у низці законів, які  

захищали права працівників та передбачали грошові компенсації у разі травм на виробництві  

та інвалідності. Згодом інститут соціального страхування населення почав розширюватися і  

захищати інших непрацездатних членів суспільства. У кожній країні система соціального  

страхування розвивалася власним шляхом, реагуючи на зміни в суспільстві та постійно 

реформуючись, щоб відповідати запитам сучасності. 

Україна, яка порівняно недавно здобула незалежність, отримала у спадок радянську  

систему соцстрахування, яка безперебійно функціонувала в умовах безінфляційної планової  

економіки, але зовсім не відповідала запитам країни з ринковою економікою, тому 

потребувала змін. Перехідний період був складним. Дефіцит фінансових ресурсів суттєво  

обмежив реалізацію державних соціальних гарантій населення, що прямо позначилося на  

соціальному стані суспільства і проявилося у таких явищах, як падіння абсолютних доходів  

основної частини населення; зростання розриву між реальною вартістю робочої сили та 

джерелами її відшкодування; низький платоспроможний попит та рівень споживання; значне  

та тривале безробіття; соціальна незахищеність непрацездатних та пенсіонерів; деградація  

установ соціальної сфери; погіршення демографічної ситуації і стану генофонду [1]. 

Втім, згодом у країні вдалося сформувати цілісну систему фінансування соціального  

захисту, більш пристосовану до ринкових умов, менш витратну і з урахуванням 

європейських стандартів. Зараз в Україні існує загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у вигляді системи прав, обов’язків і гарантій, яке передбачає надання 

соціального захисту у вигляді матеріального забезпечення громадян у разі хвороби, повної,  

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом,  

за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником  

або уповноваженим ним органом, громадянами, а також бюджетних та інших джерел, 

передбачених законом. 

Згідно із законодавством України про соціальне страхування, передбачені такі види  

соціального страхування: пенсійне страхування; страхування у зв’язку з тимчасовою втратою  

працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням; медичне 

страхування; страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань, страхування на випадок безробіття. 

У кожному окремому виді соціального страхування є свої завдання, проблемні місця 

та простір для вдосконалення. І в цьому українським працівникам соціальної сфери, як і  

раніше, може допомогти успішний досвід іноземних держав. 

Найбільш розвинутою в Європі вважається система соціального страхування 

Нідерландів [2]. Її особливістю є те, що допомога може надаватися як у грошовій, так і  

натуральній формі. Зокрема, це надання путівок до санаторіїв, розміщення у будинках для  

інвалідів, забезпечення інвалідів зору, які працюють, собакою-поводирем тощо. Також 

страхування передбачає компенсацію витрат на виховання дітей, що надається у 

диференційованому розмірі залежно від віку дитини без урахування розміру доходу. 

Особливо цікавою є система страхування у Швеції, яка фактично зменшує соціальну  

нерівність між верствами населення, перерозподіляючи кошти між групами низького ризику 
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і групами високого ризику, тобто платять всі, але виплати отримуються тільки ті, хто 

опинився у скрутному становищі. Також відбувається перерозподіл коштів між різними 

етапами життя людини, щоб і на пенсії людина могла провадити повноцінне життя. 

Крім того, у Швеції дуже сильна сімейна політика, яка спрямована на те, що 

вирівняти умови життя сімей з дітьми і тих, хто не має дітей, щоб батьки мали можливість  

поєднувати роботу із вихованням дітей. При цьому, використовують такі інструменти, як  

наприклад страхування батьків: компенсація у разі втрати роботи через вагітність чи хворобу  

дитини зазвичай становить 80% втраченого доходу; також виплачується гарантована 

допомога при народженні дитини. Крім того, батькам надають інші види дитячих допомог,  

зокрема, створюють центри допомоги або соціальні дитячі садки для дітей до шести років, де  

можна лишити дитину на час роботи або навчання. 

Німеччина виплачує сім'ям щомісячну допомогу на дітей аж до виповнення їм 25 

років, якщо вони раніше не одружилися. Це пов'язано з тим, що молоді люди в Європі 

можуть довше жити з батьками, навчатися і не поспішати вступати у шлюб. При народженні  

дитини одному з батьків надається відпустка тривалістю 3 роки з гарантією того, що людину 

не звільнять з роботи, а цей період зарахують до стажу. Також сім’ям надаються пільги на  

комунальні платежі тощо. Це дозволяє німецьким родинам повноцінно займатися 

вихованням дітей, не переймаючись рівнем доходів. 

Система соціального захисту у Великій Британії дуже потужна. Вона ґрунтується на  

трьох китах. По-перше, завдяки Національній службі охорони здоров’я вдалося досягти 

максимальної доступності медичних послуг для всього населення. По-друге, по всій країні 

діє потужна мережа соціальних служб, які опікуються особами похилого віку, людьми з  

інвалідністю, розумовими розладами, а також сім’ям з дітьми. По-третє, соціальні служби 

підтримують базовий рівень життя для безробітних. 

Для України може бути цікавим досвід інших країн у питанні регулювання тимчасової 

втрати працездатності, зокрема видачі паперових лікарняних листів. Багато країн вже давно  

перейшли на електронні лікарняні, які складно сфальсифікувати. До прикладу, Литва ввела  

такі зміни ще 2010 року. Звичайно, що не всі фірми та організації, які оплачують лікарняні  

своїм працівникам, зраділи цим змінам, тому знадобився перехідний період, коли протягом  

півроку медичні установи оформляли як паперові, так і електронні варіанти листа 

непрацездатності. І вже за шість місяців електронний лікарняний став єдиним законним 

підтвердженням, що співробітник дійсно хворів, а не прогуляв роботу, і має право отримати  

допомогу. 

Зміни та нововведення не відбуваються легко. За рік інші народні депутати 

підготували альтернативний проєкт змін до Закону України “Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування”, який було ухвалено за основу у листопаді 2021 року [3].  

Проєкт закону пропонує покращити ситуацію із дефіцитом коштів на страхові виплати за  

допомогою зменшення адміністративних структур і їхнього фінансування шляхом 

об'єднання фондів пенсійного та соціального страхування, створення єдиної системи  

управління коштами та єдиної інформаційної системи. Як пояснюють автори закону, вони  

керувалися досвідом країн східної Європи (Польщі, Болгарії, Литви, Латвії, Чехії тощо), який  

свідчить про користь меншої кількості структур в управлінні соціальним страхуванням, 

мінімізації адміністративних витрат та застосування уніфікованих підходів до виплат за 

усіма видами соціального страхування. 

Проте експерти Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради 

(ГНЕУ) піддають критиці цей законопроєкт через те, що деякі його положення не 

відповідають 22-й статті Конституції, згідно з якою при ухваленні нових законів або 

внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і  

свобод [6]. Зокрема,стверджується, що новий проєкт змін не передбачає виплати  

постраждалим учасникам Революції гідності та жертвам репресій комуністичного режиму,  

скасовує допомоги у разі тимчасової непрацездатності у вигляді санаторно-курортного 

лікування, скорочує термін звернення за допомогою до 1-6 місяців у різних страхових 
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випадках (зараз цей термін складає 12 місяців для всіх випадків) тощо. Сфера соціального 

страхування завжди буде предметом бурхливих дискусій у суспільстві, оскільки стосується  

кожного громадянина. Тому у цих питаннях потрібно бути готовим до ґрунтовних 

обговорень ймовірних змін за зразками іноземних країн, оскільки далеко не всі моделі є 

однаково корисними і дієвими в українських реаліях. 
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ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Світовий досвід показує, що без додаткових іноземних інвестицій як у діяльність 

державних підприємств, так і суб’єктів господарювання приватної форми власності 

неможливий розвиток країн та досягнення високий економічних та соціальних результатів. 

За допомогою інвестицій всередині країни формуються інвестиційні ринки, які забезпечують  

доступ до сучасних технік та технологій, інноваційних методів менеджменту, нових 

інструментів діагностики, вчать українських підприємств вміння адаптовуватись до нових  

умов, постійного навчання та контролю за якістю роботи. 

Основна мета інвестиційної діяльності забезпечити розвиток підприємства за рахунок  

капітальних вкладень, обґрунтування інвестиційних рішень та допомога в подальшому 

ефективному його використанні. Інвестиційна діяльність спрямована на формування мети та  

ідеї інвестицій, вибір напряму інвестування, форми інвестицій, тактики, умов на яких будуть  

реалізовуватися інвестиційні завдання та задачі. 

Пошук ресурсів для здійснення інвестицій є основною проблемою інвестиційної 

діяльності, необхідно проаналізувати кому можна запропонувати інвестиційний проект, хто  

може ним зацікавитися і як переконати інвестора вкласти кошти саме у цей проект. 

У свою чергу інвестор обирає об’єкт інвестування, розглядає варіанти інвестиційної 

привабливості різних суб’єктів, розраховує можливі ризики та прогнозує рівень 

прибутковості. 

В Україні інвестиційна діяльність, яка така була зовсім відсутня, оскільки за часів  

адміністративно-командної економіки вона була заборонена. Після проголошення 

незалежності України у 90-х роках минулого століття, про інвестиційну діяльність мова не  

йшла, оскільки інвестиції вимагають розвитку базових сфер діяльності країни: 

- законодавчої сфери; 

- банківського ринку послуг; 

- грошово-кредитної політики; 

- стабільності політичної ситуації; 

http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/149_6.pdf
http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2019/19-20.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69147
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- динамічного розвитку економіки; 

- високих темпів виробництва; 

- зростання ВВП та національного багатства; 

- вільно функціонуючий валютний ринок; 

- конкурентний ринок; 

- наявність на внутрішньому ринку міжнародних страхових організацій; 

- функціонування ринку цінних паперів; 

- розгалужений ринок праці; 

- наявність кваліфікованих кадрів тощо. 

Тобто, інвестиційна діяльність – це діяльність спрямована на здійснення інвестицій у 

об’єкт інвестування з метою отримання доходу у майбутньому. Інвестиційна діяльність 

організації спрямована залучення додаткових ресурсів у свою діяльність у вигляді інвестицій  

або пошук інвестиційних проектів, щоб здійснити вкладання капіталу у об’єкт інвестування. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У сучасних умовах інтеграції України у світове господарство різко посилюється 

значення імпортної діяльності, здійснюваної підприємствами. Для одних підприємств 

імпортні операції вже стали звичним досвідом ведення їх господарського життя, для інших - 

є лише першою спробою освоєння зовнішнього ринку, але незалежно від ступеня розвитку  

імпортна діяльність підприємства покликана бути ефективною. Ефективність імпортної 

діяльності є доказом обґрунтованості її розвитку, особливо в умовах самостійного 

здійснення зовнішньоторговельних операцій підприємством [1]. 

Глобалізація зовнішньоекономічних відносин суб’єктів господарської діяльності 

спричинила структурні зміни в розвитку національних економік країн світу і визначила 

стратегію економічного розвитку на основі формування та ефективного використання 

організаційно-економічних механізмів, як на рівні світової та національної економік, так і 

безпосередньо, на рівні окремих підприємств. Ефективність функціонування існуючих 

моделей таких відносин залежить від дії механізмів нормативно-правового, кадрового, 

організаційно-економічного, ресурсного і фінансового забезпечення та регулювання тощо.  

Глобальна економічна криза вплинула не лише на міжнародні ринки, але зачепила і 

національні економіки, що, зокрема, негативно вплинуло на зовнішньоекономічну діяльність  

суб’єктів господарювання. Важливим науково-методичним завданням в період поглиблення 

процесу глобалізації є розробка ефективного організаційно-економічного механізму, 

орієнтованого на нівелювання проблем, пов’язаних із нарощуванням всіх видів ресурсів 

забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Це обумовить досягнення 

високої ефективності їх функціонування на міжнародних ринках та створення умов для 

сталого економічного розвитку національної економіки [2]. 

Імпорт - це ввіз в країну іноземних товарів, послуг, технологій або капіталу для 

реалізації і застосування на внутрішньому ринку без зобов’язань щодо зворотного вивезення. 
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Імпорт може регулюватися митом, а також нетарифними методами (кількісними 

обмеженнями, системою ліцензування). 

Вивчаючи ситуацію на ринку, імпортер спочатку повинен: 

- вивчити сучасні вимоги до товарів, що планується закупити; 

- знайти постачальників товарів потрібної якості і технічного рівня; 

- вибрати найбільш ефективні форми закупівель (прямі переговори, через посередників,  

торги, біржі, аукціони). 

Основні напрямки аналізу імпортних операцій включають: аналіз витрат на 

організацію імпортних операцій; доходи від організації імпортних операцій; аналіз 

структури і динаміки імпортних операцій; фактори, що впливають на ефективність 

імпортних операцій. 

Аналізуючи основні проблеми імпортної діяльності підприємств, багато уваги слід  

приділяти оцінці ефективності імпорту. При оцінці ефективності імпорту на рівні всієї 

економіки розраховуються три типи показників: показники ефективності валюти; 

абсолютний показник продуктивності; показники економічного ефекту від імпорту [3]. 

Проаналізувавши фактори, що впливають на імпортну діяльність, можна 

сформулювати рекомендації, які удосконалять імпортну діяльність на підприємствах. 

1. Платежі за імпортований товар постачальнику. 

Зниження цих платежів можливо при розвитку партнерських відносин і збільшенні обсягу  

імпортних поставок. Партнерські відносини між компаніями виникають при тривалій  

співпраці, повному взаєморозумінні і відкритості відносин. Основою таких відносин служить  

міжнародний контракт, де будуть зафіксовані всі можливі варіанти розвитку відносин, і 

кожна сторона міжнародного контракту буде бачити перспективу співпраці. 

2. Митне оформлення або митне очищення. 

Основними моментами в роботі з митного оформлення, яким необхідно приділяти особливу  

увагу, якщо треба підвищити ефективність імпортної діяльності, буде ретельна  попередня 

підготовка всіх необхідних документів, що супроводжують міжнародну угоду. 

Активний розвиток експортно-імпортної діяльності підприємств диктує необхідність  

вивчення напрямків підвищення її ефективності, особливо в умовах, коли економіці країни  

притаманні такі негативні риси як переважання сировинних ресурсів в структурі експорту. 

Таким чином, наявна необхідність удосконалення експортно-імпортної діяльності 

вітчизняних підприємств. Тільки використовуючи накопичені знання та досвід, можна 

досягти максимальної ефективності імпортних та експортних операцій, що у свою чергу  

максимально збільшить рівень прибутку як вітчизняних підприємств так і держави в цілому. 

Отже, імпортна діяльність як вектор розвитку підприємств, найінформативніше 

характеризує їхню конкурентоспроможність, оскільки попит на імпортовану продукцію 

наявний тоді, коли ця продукція наділена певними порівняльними перевагами. Із 

урахуванням логіки діалектики, логіки пристосування до хаосу та положень економічних  

законів інтернаціональності вартості і міжнародної конкуренції доведено, що до розвитку  

експортно-імпортної діяльності найбільше спонукають такі обставини як наявність 

конфлікту інтересів між: 

1) власниками підприємства і його найманими працівниками; 

2) суб’єктами керівної та керованої підсистем управління підприємством; 

3) підприємством-виробником і споживачами готової продукції. 

У результаті пошуку рішень, спрямованих на подолання цих конфліктів, відбувається  

розвиток підприємства щодо реалізації експортно-імпортних операцій. Аргументовано, що 

цей процес найчастіше характеризується послабленням егоїстичних позицій підприємства у  

задоволенні власних інтересів, оскільки конкуренція стимулює до прогресивності у 

застосуванні технологій, гнучкості у вивченні попиту, раціональності у витратах [4]. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Слово “інвестиція” походить від латинського “investire”, що означає довгострокові 

вкладення. У більш просторому розумінні під інвестиціями слід розуміти довгострокові 

вкладення в капітал та інші цінності конкретного бізнесу з метою їх подальшого зростання.  

Людей, які володіють капіталом і інвестують у бізнес, називають інвесторами, а процес 

інвестування капіталу – інвестиціями (довгострокове фінансування). 

Згідно Закону України “Про інвестиційну діяльність” інвестиціями є всі види майнових  

та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів  

діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) та/або досягається соціальний та  

екологічний ефект. Такими цінностями можуть бути: кошти, цільові банківські вклади, паї,  

акції та інші цінні папери (крім векселів),рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди,  

устаткування та інші матеріальні цінності), майнові права інтелектуальної власності, 

сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді  

технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи  

іншого виду виробництва, але не запатентованих (“ноу-хау”), права користування землею,  

водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права [1]. 

Інвестиційна діяльність підприємства є одним із окремих типів господарської 

діяльності підприємства, є центральною формою реалізації економічних вигод підприємства.  

Інвестиційна діяльність підприємства – це процес спрямованого формування потрібних 

інвестиційних ресурсів, який на основі вибору результативних об’єктів (інструментів) 

інвестування та підтримки їх реалізації збалансовується за відібраними параметрами 

інвестиційного плану (інвестиційного портфеля). Інвестиційна діяльність – це низка 

практичних дій громадян, юридичних осіб та держави для здійснення інвестицій. 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8015
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Інвестиційна діяльність може здійснюватися фізичними та юридичними особами, 

резидентами, країною, іноземними інвесторами, резидентами та нерезидентами. 

Інвестиційна діяльність підприємств забезпечує зростання підприємницької діяльності  

та підпорядкована їй; порівняно з їх підприємницькою діяльністю вона меншою мірою 

залежить від галузевих особливостей підприємства; формує особливий вид самостійного 

грошового потоку підприємства та специфічний вид ризику – “інвестиційний ризик” [2]. 

Інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і  

держави щодо реалізації інвестицій. Інвестиційна діяльність провадиться на основі: 

1) інвестування, що здійснюється громадянами, недержавними підприємствами, 

господарськими асоціаціями, спілками і товариствами, а також громадськими і релігійними  

організаціями, іншими юридичними особами, заснованими на колективній власності; 

2) державного інвестування, що здійснюється органами державної влади за рахунок 

коштів державного бюджету, позичкових коштів, а також державними підприємствами та  

установами за рахунок власних і позичкових коштів; 

3) місцевого інвестування, що здійснюється органами місцевого самоврядування за  

рахунок коштів місцевих бюджетів, позичкових коштів, а також комунальними  

підприємствами та установами за рахунок власних і позичкових коштів; 

4) державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів; 

5) іноземного інвестування, що здійснюється іноземними державами, юридичними 

особами та громадянами іноземних держав; 

6) спільного інвестування, що здійснюється юридичними особами та громадянами 

України, юридичними особами та громадянами іноземних держав [1]. 

Отже, дослідження теоретичних джерел сутності інвестицій дає змогу зрозуміти 

сутність інвестицій та інвестиційної діяльності. Інвестиції можна трактувати як рухливий  

процес переміни форм капіталу, систематичного та витриманого перетворення первісних 

ресурсів і цінностей в інвестиційні витрати й реконструювання вкладених коштів у приріст 

капітальної вартості у формі економічного, соціального або екологічного ефекту. Під 

інвестиціями слід розуміти вкладення у грошовий капітал та реальний капітал, що зазвичай  

реалізовуються у вигляді коштів, кредитів, цінних паперів тощо. 
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МІГРАЦІЇ 

 

Трудова міграція на сучасному етапі набула певних особливостей, основними з яких є  

зростання масштабів зовнішньої трудової міграції, збільшення частки мігрантів у 

загальносвітових масштабах та у загальній чисельності населення, активізація формування  

нових центрів залучення іноземних трудових ресурсів, зростання нелегальної міграції, 

посилення процесу міграції інтелектуальних ресурсів та набуття міграцією ротаційного 
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характеру. 

Розвиток процесів зовнішньої трудової міграція у контексті міжнародного ринку праці  

зумовлений економічними інтересами населення, яке в сучасному конкурентному просторі  

обирає максимально відповідне особистим вимогам соціально-економічне та ринкове 

середовище у країнах з високим рівнем оплати та гідними умовами праці, а також з високим  

рівнем соціального захисту. 

Реалізація креативного потенціалу особистості на сучасному етапі вимагає наявності  

відповідного механізму її включення у міжнародний виробничий процес [1, с. 105-107]. 

Наразі, у якості такого механізму виступають процеси зовнішньої трудової міграції, в основі  

яких є забезпечення кожній особистості економічної і юридичної свободи, створення 

можливостей безперешкодного територіального переміщення за межі власної держави за 

кордон з метою працевлаштування, а також вільно розпоряджатися власним трудовим 

потенціалом. 

Трудова міграція як процес передбачає юридичну та економічну свободу працівника,  

взаємозв’язок сучасних виробничих процесів і нерівномірність соціально-економічного 

розвитку [2, с. 51-52]. Основою трудової міграції є інтернаціональна робоча сила, яка володіє  

певними знаннями, вміннями та навичками, характеризується високим ступенем мобільності 

і має такі основні ознаки як: особистісні характеристики (вік, стать, національність, країна  

виходу), рівень кваліфікації, сфера застосування праці, термін працевлаштування. 

Процес міграції є надзвичайно складним для дослідження соціокультурним і 

демоекономічним явищем. Ця складність обумовлена такими його особливостями, як: 

небіологічна суть міграції, багатократність переміщень, що можуть здійснюватись 

особистістю протягом життя, різноманітність типів, видів і форм міграційних переміщень 

Світовий досвід свідчить, що трудова міграція забезпечує безперечні перешкоди як  

країнам, що приймають трудові ресурси, так і країнам, які її постачають, разом з тим, 

міжнародна міграція трудових ресурсів породжує й гострі соціально-економічні проблеми. 

Тож країни, що приймають трудові ресурси (країни-реципієнти), отримують при цьому такі 

переваги : 

внаслідок зменшення витрат виробництва підвищується 

конкурентоспроможність вітчизняних товарів, що пов’язано з більш низькою ціною 

іноземних трудових ресурсів, яка, в свою чергу, впливає на собівартість продукції; 

   іноземні робітники, створюючи додатковий попит на товари та послуги, 
стимулюють зростання виробництва і додаткову зайнятість у країні перебування; 

   при імпорті кваліфікованих трудових ресурсів країна, що її приймає, економить 

на витратах на освіту та професійну підготовку; 

   іноземні робітники часто розглядаються як певний амортизатор у випадку 
кризи та безробіття, оскільки першими підпадають під звільнення; 

   іноземні робітники не забезпечуються пенсіями і не враховуються при 
реалізації різного роду соціальних програм. 

Але імпорт робочої сили має і “зворотний бік”. Так додаткова конкуренція на 

місцевому ринку праці призводить до зростання безробіття. Крім того, масову імміграцію  

завжди супроводжують зростання соціальної напруженості в суспільстві, конфлікти на 

расовому, національному та регіональному ґрунті, зростання злочинності та інших 

негативних явищ. Необхідно також зазначити, що трудящі-іноземці, як правило, зазнають у 

країні – імпортері трудові ресурси різних форм дискримінації, починаючи з умов прийняття  

на роботу, оплати праці і закінчуючи сферою медичного обслуговування, страхування. 

У структурі причин міграції населення скорочується вплив факторів шокового 

характеру, пов'язаних з політичними та територіальними змінами, і збільшується вплив 

економічних, соціальних, культурних та екологічних чинників. 

Особливий характер і причини має міграція населення, яка відзначається 

територіальними трансформаціями. За характером вона переважно є вимушеною, адже 
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населення залишає місце постійного проживання не у пошуках кращих умов 

життєдіяльності, а через те, що проживання на старому місці неможливе [3, с. 7 -13]. При 

цьому вони виїжджають в інші місця, не маючи елементарної інформації щодо умов 

життєдіяльності у нових регіонах. 

Переміщення населення окрім кризових явищ в економіці країни може бути викликане  

наступними групами причин: 

дія пронаціонального законодавства, яке створює дискримінаційну атмосферу за 
мовною та національною ознаками; 

різке зниження рівня життя населення, особливо у громадян некорінних 

національностей; 

посилення етнічної дистанції. 

Серед інших причин міграції вважаємо за необхідне відзначити переміщення 

економічно-активного населення продуктивного віку, пов’язане з пошуком більш 

сприятливих умов зайнятості та вирішенням житлових питань. 

Важливо зазначити, що особа наважується на міграцію лише за можливості подальшого  

відшкодування матеріальних витрат, психологічного дискомфорту та моральних зусиль, 

пов’язаних із незвичним соціальним середовищем та необхідністю адаптації до інших 

ментальних установок, традицій, звичаїв, зміни кліматичних умов. У підсумку, будь -який 

міграційний акт відбувається під дією комплексу мотивів і серед їх сукупності виділяють 

головні, які відображають об’єктивні потреби життєдіяльності особистості. 
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО 

ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА 

 

Банківські установи, як фінансові посередники, забезпечують залучення коштів 

суб’єктів господарювання та громадян на депозитні рахунки. За рахунок депозитних 

операцій банками нагромаджуються значні кредитні ресурси та здійснюється перерозподіл  

капіталу від заощаджувачів до позичальників. Основна частина банківських ресурсів 

створюється в процесі проведення депозитних операцій, від ефективності та правильності  

організації яких залежить стійкість функціонування банківських установ та можливості й  

обсяги реалізації ними посередницьких операцій, у тому числі й кредитних. 
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Приріст числа вкладників банку прямо залежить від депозитної політики, яка 

розроблена і реалізується банком. Збільшення вкладників банку у динаміці розглядається як  

один із важливих показників оцінювання ефективності його діяльності. 

Кожен комерційний банк розробляє власну депозитну політику, виходячи з 

особливостей та обраних цілей діяльності, а також потреб у додаткових ресурсах капіталу. 

Передусім депозитна політика банків спрямовується на оптимізацію витрат щодо залучення  

вільних фінансових ресурсів на депозитному ринку за умови їх подальшого ефективного  

використання. Якщо ж банк не має власної розробленої депозитної політики чи має 

депозитну політику неналежної якості, сукупний ризик його діяльності суттєво зростає. 

Загальні принципи депозитної політики є єдиними для державної грошово-кредитної 

політики НБУ на макроекономічному рівні і для політики, що розробляється кожною  

окремою банківською установою, на мікрорівні. Специфічні принципи депозитної політики  

банку залежать від таких чинників, як його безпека, надійність, розмір капіталу, кваліфікація  

персоналу, собівартість послуг, які надаються, види та обсяги посередницьких операцій та ін. 

Здатність банку залучати депозитні ресурси для вирішення своїх завдань, нарощування 

обсягів активних, зокрема й посередницьких, операцій є важливим критерієм визнання банку  

з боку учасників фінансового ринку. 

Депозити розглядаються як окремий об’єкт управління та джерело підвищення 

ефективності банківської діяльності. У цьому контексті великого значення набуває розробка  

та впровадження системи депозитних рахунків. Головними елементами цієї системи є види  

депозитних рахунків; режим проведення депозитних операцій; встановлений порядок 

внесення коштів на рахунки та умови їх вилучення; визначені банком терміни зберігання  

коштів та розміри процентних ставок. 

Конкуренція між банківськими установами за кошти клієнтів змушує їх до пошуку 

нових форм та способів залучення депозитів. В сучасній практиці банківської діяльності  

набули поширення такі рахунки: “пенсійні”, “молодіжні”, “дитячі”, депозити “рантьє” та ін.  

Більшого впровадження набуває практика обчислення депозитного доходу за механізмом 

капіталізації нарахованих відсотків, конвертації депозиту з однієї валюти в іншу, підвищення  

розміру депозитного відсотка до ювілею банку, проведення розіграшів призів між 

вкладниками банку та ін. 

Особливого значення набуває ефективність реалізації банківської депозитної політики в  

сучасних умовах війни з Російською Федерацією. У період початку воєнних дій в Україні у  

більшості банків спостерігався значних відтік коштів з депозитних рахунків, зумовлений  

панічними настроями у суспільстві. На кінець квітня 2022 р. за даними регулятора відтік  

депозитів зупинився в двох третинах вітчизняних банків, а в більшості банків  

спостерігаються процеси зростання коштів, розміщених на депозитних рахунках [1]. 

За станом на 1.04.2022 р. обсяг коштів фізичних осіб, розміщених на депозитних 

рахунках вітчизняних банківських установ, становив 767,8 млрд. грн., а коштів суб’єктів  

господарювання – 677,1 млрд. грн. [2]. Попри війну населення не втратило довіру до 

банківської системи країни і залишається основним постачальником ресурсів для реалізації її  

активних операцій. 

Як свідчить практика, на сьогодні обсяг готівки на руках у населення залишається 

значним, тому ті комерційні банки, які запропонують індивідуальним вкладникам більший  

комплекс якісних депозитних послуг і отримають у своє розпорядження більші суми 

додаткових ресурсів. Подальший розвиток таких послуг вимагає від банків пошуку нових  

підходів до визначення привабливих видів депозитних рахунків та удосконалення технологій  

ведення банківських посередницьких операцій. 

В сучасних умовах основним напрямком реалізації банківської депозитної політики  

повинно стати продовження курсу на збільшення ресурсної бази за рахунок залучення на  

депозитні рахунки коштів населення, що знаходяться поза межами фінансової системи і 

відкладені на майбутнє споживання. Банкам необхідно забезпечити належну довіру 

населення країни до себе, як до надійних депозитних інститутів, щоб у майбутньому 
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покладатися на кошти громадян, як на стабільне та постійне джерело власного фінансування 

й підтримки своєї ліквідності на належному рівні. 

Зростання конкуренції на депозитному ринку за кошти клієнтів в умовах зниження 

відсоткових ставок визначає необхідність подальшого вдосконалення банківської депозитної  

політики, як важливої складової банківського фінансового посередництва, запровадження  

якісно нових депозитних продуктів, використання яких забезпечить клієнтам банків  

можливість їх використання в якості фінансових активів при здійсненні кредитних операцій.  

У подальшому це створить передумовою для розширення практики використання 

депозитних інструментів, зокрема ощадних сертифікатів банків, на фондовому ринку. 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ДИНАМІКУ ВВП 

 

Валовий внутрішній продукт є, напевно, найпопулярнішим в економічній термінології  

світу. Динаміка структури ВВП завжди була актуальною темою досліджень у різних країнах.  

Адже від ВВП залежить економіка країни, національний добробут, заробітна плата, рівень  

життя країни. Валовий внутрішній продукт є одним із найважливіших показників загальної 

економічної діяльності та рівня життя суспільства та країни в цілому. Він тісно пов’язаний з  

доходами, витратами, добробутом, кількістю продукції, що виробляється країною, тощо. 

ВВП займає одне з провідних місць в економічній статистиці. Кожна країна прагне 

збільшити свій ВВП, тому його структуру та динаміку необхідно щороку аналізувати та  

вивчати. Спостереження й аналіз його на різних стадіях економічного розвитку країни є  

обов’язковим, тому що він містить багато інформації про обсяг продукції, рівень цін, 

галузеву структуру тощо, а ці всі показники свідчать про економічну стійкість країни. 

Держави з перехідною економікою повинні ретельно вивчати та прогнозувати ВВП на різних  

стадіях економічного обороту, особливо коли, індивідуальна методологія ще не повністю 

розроблена і досвід прогнозування, отриманий в інших країнах, не може бути використаний 

у цій країні через погані економічні умови. 

Сьогодні, через ситуацію з пандемією, тема забезпечення позитивної динаміки ВВП є  

дуже актуальною. Глобальне поширення COVID-19 призвело до скорочення товарообігу між  

країнами, скорочення зайнятості та зниження виробництва в окремих секторах економіки  

(туризм, харчування, торгівля). Макроекономічні наслідки впливу пандемії на світову 

економіку [1]: 1) інфляція, яка знецінює людські заощадження; 2) падіння цін на нафту; 3)  

спад виробництва, що призвів до скорочення світового ВВП на 4,36% порівняно з 

попереднім роком; 4) зростання світового рівня безробіття; 5) уповільнення темпів росту  

світової торгівлі; 6) порушенням функціонування світової транспортної системи, спричинили  

перебої у роботі міжнародних ланцюгів постачання, що призвело до негативних соціальних  

та економічних наслідків у відповідних країнах; 7) збільшення державних видатків на 

фінансування охорони здоров'я та виготовлення медичних виробів у цілому світі, що матиме  

значний вплив на інші частини державного бюджету. Це призведе до того, що країни 
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Західної Європи, ймовірно, будуть змушені скоротити військові видатки; 8) рецесія ЄС та 

США дає шанс Китаю швидше зменшити різницю в своєму економічному потенціалі. 

Сучасні тенденції свідчать про превалювання негативних наслідків впливу на 

економіку країн світу у звʼ язку з поширенням пандемії. Зміна поведінки споживачів у 

зв'язку з карантинними обмеженнями визначила зменшення обсягів виробництва товарів та  

послуг у різних секторах економіки: транспортному, туристичному, ресторанному, 

промисловому та продовольчому. Разом з тим, в економіці активно почали розвиватися нові 

сервіси, зокрема сервіси доставки, побудовані на цифрових бізнес-моделях та сучасних 

мобільних додатках. Початкові оцінки впливу пандемії на провідні економіки світу значно  

переоцінені, адже фактичні дані 2020 року свідчать про скорочення обсягів  виробництва в 

певних країнах та незначне падіння ВВП в інших через різну структуру економіки та 

поведінку економічних агентів. Секторами, в яких відбулося найбільше скорочення обсягів  

доходів, торгівельних операцій та послуг, стали такі: туризм, цивільна авіація, промислове 

виробництво (карантинні обмеження призвели до повної зупинки деяких виробництв), сфера  

роздрібної торгівлі, індустрія розваг та спорту тощо. У країнах, в яких частка цих секторів у  

ВВП була найбільшою, більшою мірою постраждали від стрімкого поширення пандемії. 

Пошук шляхів ефективного подолання проблем, пов’язаних із коронакризою, має 

ґрунтуватися насамперед на глибокому аналізі всіх суспільно-політичних, економічних і 

соціальних процесів, які проявляються на тлі пандемії, урахуванні їх взаємозалежності, 

ланцюгових та синергетичних ефектів і можливих довгострокових наслідків. Експерти  

прогнозують, що до кінця 2025 року зростання світової економіки різко сповільниться, а  

глобальні економічні втрати можуть досягти 5 трлн доларів. Криза, викликана пандемією 

COVID-19, може серйозно зашкодити економічному стану нашої країни. Зайнятість та темп  

зростання реального ВВП можуть знизитися, а бізнес-сектор може зазнати значних втрат. 

Українська валюта знаходиться під загрозою подальшої девальвації. У 2020 році українська  

економіка скоротиться на 7,2% і, як очікується, зростатиме на 3 -4% на рік з 2021 по 2025 рік. 

Ці цифри свідчать про те, що уряди та місцеві органи влади повинні проводити збалансовану  

політику. Подальші дослідження постпандемічних процесів оновлення мають бути 

спрямовані на вивчення соціальних та економічних наслідків ізоляції, шляхів мінімізації  

негативних наслідків пандемії та пошуку нових механізмів організації соціальних процесів  

та стабілізації економіки ізоляції [2]. 

Отже, спалах прискорив і поглибив нову світову економічну кризу. Обмеження, які  

були запроваджені для боротьби з COVID -19, стали причиною колапсу світової торгівлі, що  

призвело до падіння світового ВВП. 

 

Список використаних джерел 

1. Федик. М. В. Макроекономічні наслідки впливу пандемії COVID -19 на світову 

економіку // Економіка та держава. 2021. №7. С. 40-46. URL: 

http://www.economy.in.ua/pdf/7_2021/9.pdf 

2. Бояр А., Махновець К. Вплив глобальної пандемії на світову та національну 

економіку // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 2021. №2 

(10). С. 177-188. URL: https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint/issue/view/13 
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ЕЛЕМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ  

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У РОЗРІЗІ  

РОЗГОРТАННЯ ОСНОВНИХ СТАДІЙ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ РОЗВИТКУ 

 

Поряд із системою методичних основ встановлення пріоритетності цілей підприємств  

за допомогою стратегічного планування, слід звернути увагу на ряд підходів, які можуть  

застосовуватися в рамках окремих стадій життєвого циклу розвитку, зокрема  

зовнішньоекономічної діяльності. В залежності від специфіки завдань може змінюватись 

важливість та першочерговість тих чи інших стратегічних цілей. Поряд з ними, також 

змінюються методи їх досягнення і реалізації [1, с. 136-137]. 

В доповнення, такий підхід до дослідження способів встановлення пріоритетності 

стратегічних цілей корелює з базовими методами стратегічного планування, адже 

безпосередньо має відношення до тактичних рішень, що приймаються у поточній  

зовнішньоекономічній діяльності підприємств. 

З огляду на це, необхідно розглянути різновекторність сутності стратегічних цілей  

підприємств у розрізі розгортання основних стадій його життєвого циклу розвитку. Поряд з  

цим, необхідно виділити способи формулювання стратегії, які стосуються адаптації окремих 

стадій життєвого циклу до вимог, що впливають на зміну діяльності підприємств при виході  

та функціонуванні на зовнішньому ринку. 

Пропонуємо використовувати способи формулювання стратегії бізнесу за такими 

напрямами розвитку зовнішньоекономічної діяльності: 

– диференціація діяльності – формування якості у розрізі окремих стадій життєвого 

циклу розвитку та її вплив на визначення ціни продукції у майбутньому; 

– фокусування діяльності – спеціалізація стадій життєвого циклу розвитку на 

дотримання вимог окремого сегменту ринку (міста, регіону, країни). 

Відмітимо, що диверсифікація стосується зміни специфіки завдань в рамках основних  

стадій життєвого циклу розвитку підприємств в залежності від сфери продукування того чи 

іншого виду продукції та вимог, які ставляться до нього на ринку, зокрема: 

– диверсифікація одного продукту – адаптація стадій життєвого циклу розвитку 

підприємств на технологію продукування конкретного виду продукції згідно визначеної  

потреби споживчого попиту, ресурсного потенціалу, фінансових коштів; 

– пов’язана диверсифікація – продукування різнорідної або диференційованої продукції в 

рамках поєднання операційних процесів одних і тих самих стадій життєвого циклу; 

– не повʼ язана диверсифікація – продукування різнорідної або диференційованої 

продукції на різних та не повʼ язаних між собою стадіях життєвого циклу розвитку. 

Попри це вагоме місце слід відвести альтернативному стратегічному менеджменту,  

який розглядають в контексті необхідності застосування альтернативних тактичних рішень 

та операційних завдань на окремих стадіях життєвого циклу розвитку за результатами змін,  

які викликані непередбачуваним порушенням поточного плану [2, с. 345-350]. 

Так, у таблиці 1 наведено елементи формування пріоритетності стратегічних цілей 

підприємства у розрізі розгортання основних стадій життєвого циклу розвитку. 

Слід зазначити, що в залежності від способів формулювання стратегії, яка виходить із  

сутності базових цілей, вимог до них та складових планування у розрізі окремих стадій 

життєвого циклу розвитку, змінюються ключові пріоритети зовнішньоекономічної діяльності  

підприємства, а значить і пріоритетність їх стратегічних цілей. 
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В рамках визначеної стратегії та тих цілей, які мають бути покладені в основу 

реалізації, важливим має стати те, що будь-яка стратегічна ціль упродовж різних періодів  

життєвого циклу розвитку має різні рівні прояву. 

Це пояснюється тим, що виходячи з рівня економічного розвитку на стадіях 

народження бізнес-ідеї, її становлення, зростання, стабілізації, спаду чи відродження, 

формується і відповідний рівень пріоритетності [3, с. 252-255]. Від простішої та менш 

ресурсоємної стадії до більш ускладненої за стратегічно-орієнтованої. 

Такий рівень пріоритетності змінюється за рахунок посилених вимог ринку, 

збільшення обсягів зовнішньоекономічної діяльності та застосування нових потужностей. 

Відмітимо, що кожній стадії життєвого циклу розвитку мають відповідати свої  

стратегічні цілі, пріоритетність яких залежить від розгортання діяльності та економічної 

активності. 

Таблиця 1 

Елементи формування пріоритетності стратегічних цілей зовнішньоекономічної  

діяльності підприємства у розрізі розгортання основних стадій життєвого циклу розвитку 

Стадії 

життєвого 
циклу розвитку 

Стратегічні цілі 
Пріоритетні 

зміни 

Принципи 

стратегічного 
управління 

Стратегії 

 
Народження 

Вихід на 

зовнішній ринок 

Формування 

нової програми 

стратегічного 
розвитку 

• вимірність; 

досяжність; 

• прийнятність; 

• орієнтація в 

часі 

 

 
• диференціація 

продукції; 

• фокусування 

діяльності 

Становлення 
Адаптація до 

ринкових умов 
Впровадження 

інновацій 

Економічне 

зростання 

Посилення своєї 

ніші на ринку 

Спеціалізація та 
збільшення 

обсягів діяльності 

 

 
 

• вимірність; 

досяжність; 

• прийнятність; 

• орієнтація в 

часі гнучкість; 

• сумісність 

 
Стабілізація 

економічного 

розвитку 

Диверсифікація 

діяльності та 

розширення 

сегменту ринку 

 
Розширення 

асортименту 

продукції 

• диференціація 

продукції; 

• фокусування 

діяльності; 

• диверсифікація 

діяльності 

Економічний 

спад 

Стабілізація 
поточної 

конкурентної 

позиції 

Використання 
наявних 

конкурентних 

можливостей 

 

• фокусування 

діяльності; 

• впровадження 

альтернативного 

менеджмент 

 

Відродження 

Розвиток нових 

напрямів 

діяльності 

Переорієнтація 

на нові зовнішні 

ринки 

• вимірність; 
• досяжність; 

• прийнятність; 

• орієнтація в 

часі 

Такий підхід дає чітко зрозуміти те, що загальна стратегія розвитку підприємства має  

виходити саме із специфіки та планів роботи на окремій стадії життєвого циклу. В даному  

випадку, рівень пріоритетності зовнішньоекономічної діяльності за кожною стадією буде 

встановлюватись її важливістю та своєчасністю по відношенню до інших. 
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЙОГО 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Зміна тенденцій розвитку співпраці України та країн ЄС в сфері зовнішньої торгівлі 

потребує нарощування експортного потенціалу вітчизняних підприємств на європейському  

ринку. Під експортним потенціалом підприємства розуміємо сукупність його 

конкурентоспроможних ресурсів, які створюють або здатні створити і реалізувати переваги 

промислово-господарської системи за певний проміжок часу на зовнішніх ринках, 

враховуючи екзогенні та ендогенні фактори [1, с. 108]. 

При цьому до основних акцентів у сфері формування експортного потенціалу 

підприємства на європейському ринку слід віднести такі: 

- продукт (товар, який пропонує підприємство, з точки зору забезпечення його 

належної якості, асортименту, обсягу); 

- ціна (визначення ціни на основі усвідомлення конкурентного характеру ринку, 

встановлення обґрунтованих знижок і надбавок до ціни); 

- розподіл і збут товарів (визначення необхідної кількості посередників, через яких 

відбуватиметься збут продукції та її транспортування); 

- просування товарів на ринку (формування позитивного ставлення замовників до 

пропонованої продукції за допомогою реклами, виставкової діяльності). 

Для підприємства слід визначити шляхи проникнення на зовнішній ринок та нарощування 

експортого потенціалу, адже європейський ринок є досить насиченим, тому виграти на ньому  

можна лише шляхом міжнародного співробітництва. Тому пропонуємо такі заходи: 

- використання можливостей зовнішньоекономічної лібералізації, налагодження 

коопераційних зв’язків з зарубіжними підприємствами-замовниками продукції; 

- спільне фінансування зовнішніх та внутрішніх науково-дослідних розробок: 

підприємствами-партнерами можуть виступати як підприємства-виробники, так і зацікавлені 

підприємства-замовники продукції; 

- налагодження міжнародних контактів та ділового співробітництва з учасниками  

кластеру для спільної участі у спеціалізованих виставках, організації спільних зарубіжних  

представництв; 

- налагодження коопераційних зв’язків та комунікацій із зарубіжним виробничим  

середовищем на засадах субконтрактації, аутсорсингу, тощо; 

- участь у міжнародних економічних форумах, торгових місіях, спеціалізованих 

конференціях, семінарах, ділових зустрічах з метою налагодження ділових зв’язків; 

- наповнення сайту підприємства актуальною інформацією, що відображає 

експортоорієнтований характер виробництва продукції, рух підприємства на шляху до 
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європейського ринку, а також забезпечення активної комунікації з контрагентами в 

соціальних мережах; 

- оновлення інформації про підприємство в презентаційних виданнях регіону, який  

містить основні показники, що характеризують стан та тенденції розвитку підприємств  

порівняно з попередніми роками. 

Підприємство може також скористатися такими способами, як виробничий аутсорсинг  

та контрактне виробництво, адже вартість робочої сили в Україні досить дешева. 

Основні етапи здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

представлені на рис. 1. 
 

1 етап. Розробка стратегії 

ЗЕД. Уточнення функціо- 

нальних стратегій 

 
2 етап. Вивчення 

зарубіжного ринку та 

потенційних партнерів 

 
3 етап. Дослідження 

кон’юнктури зарубіжного 

ринку, формування 

інформаційної бази 

 
4 етап. Оцінка готовності 

до виходу на зовнішні 

ринки та доцільності 

міжнародного 

співробітництва 

 
5 етап. Визначення 

способу виходу на 

зовнішній ринок 

 
6 етап. Пошук зарубіжного 

партнера. Переговори. 

Підписання контракту 

 

7 етап. Проведення 

зовнішньоекономічних 

операцій 

 
Чітке визначення сфери стратегії, 

розподілу ресурсів, конкурентних 

переваг, синергетичного ефекту 

 
SWOT-аналіз, оцінка впливу 

внутрішніх та зовнішніх факторів на 

діяльність підприємства 

 

Аналіз ефективності експорту 

продукції та структури експорту 

 
 

 
Експортний аудит 

 
 

 
Експортний консалтинг 

 
Експортний консалтинг. Врахування 

міжнародних конвенцій, уніфікованих 

правил та принципів національного 

законодавства 

Укладання угод. Контроль виготовлення 

експортних товарів. Отримання 

свідоцтва про походження товару. 

 

Рис. 1. Основні етапи здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

 

Розвиток експортого потенціалу підприємства повинен супроводжуватися змінами у 

його функціональних стратегіях. Експортний потенціал підприємства є основою розробки  

зовнішньоекономічної стратегії, а його фактори визначають порядок формування стратегії  

[2]. Так, виробнича стратегія повинна бути зорієнтована на забезпечення високої якості та  

інноваційності продукції, її відповідності сучасним технологічним інноваціям у галузі. Кадрова 

стратегія має бути спрямована на забезпечення підприємства кваліфікованими працівниками, 

фахівцями, менеджерами топ-рівня, які компетентні у сфері організації зовнішньоекономічної  

діяльності; підвищення кваліфікації співробітників та їх обізнаності зі специфікою ЗЕД. 

Фінансова стратегія повинна враховувати ризики та загрози, які можуть виникнути у ЗЕД, та  

зорієнтована на належне і стабільне фінансування експорту продукції. 
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Незважаючи на привабливість європейського ринку для вітчизняних підприємств, під  

час формування експортної стратегії слід враховувати зовнішні (економічні, політичні та  

соціальні) та внутрішні дестимулятори, а також тенденції розвитку, географічну та товарну  

структуру експорту української продукції до країн Євросоюзу. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ : ІНДИКАТОРИ 

ОЦІНКИ ТА ЗАХОДИ ЗМІЦНЕННЯ 

 

Активний розвиток світового господарства характеризується стрімкими процесами 

глобалізації та інтернаціоналізації. Інтеграція економіки України у світову економічну систему 

провокує загострення питання її зовнішньоекономічної безпеки. Налагоджена система  

зовнішньоекономічної безпеки гарантує належне місце країни в міжнародному поділі праці,  

мати відповідну систему захисту і протидії зовнішнім небезпечним чинникам та забезпечити  

активну участь на міжнародному ринку. Перед кожною країною, яка інтегрує свою економіку на 

міжнародний рівень постає завдання не тільки швидкого виходу на економічний ринок, але й 

одночасно забезпечити захист своїх національних інтересів, внутрішній ринок та вітчизняного 

виробника. Участь України в інтеграційних та глобалізаційних процесах активізують питання  

забезпечення зовнішньоекономічної безпеки країни. 

О. В. Чернова та В. П. Попко зазначають, що зовнішньоекономічна безпека виступає  

як певний вид діяльності. Автори вважають, що в міру посилення глобалізації зростає 

необхідність виходу країн на міжнародні ринки, що провокує зростання 

зовнішньоторговельної активності країн світу, оскільки експортно-імпортні операції є 

неодмінним складником економічного зростання національної економіки, саме тому питання  

забезпечення зовнішньоекономічної безпеки є досить актуальним. 

Герасимчук З. В. та Вавдіюк Н. С., не даючи безпосередньо означення суті поняття 

зовнішньоекономічної безпеки, включають її як окрему функціональну складову до оцінки  

рівня економічної безпеки та використовують таку її характеристику, як рівень 

зовнішньоекономічної відкритості. 

Зовнішньоекономічна безпека за методикою розрахунку економічної безпеки 

держави, характеризується як стан відповідності зовнішньої економічної діяльності до 

національних інтересів, що забезпечує захист від зовнішніх негативних економічних 

чинників, мінімізацію збитків та створенні сприятливих умов функціонування вітчизняного 

виробника за умов виходу на світовий ринок [1]. 

Тож, основна сутність зовнішньоекономічної безпеки полягає у розробці заходів 

подолання зовнішніх загроз та адаптації національного ринку до глобалізаційних викликів. 

В останні роки активізувалась проблема суперництва країн-лідерів за перерозподіл 
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сфер впливу. Ця проблема торкнулась і України. Боротьба за незалежність стала причиною  

посилення тиску з боку сильніших держав у сфері політичних, економічних та 

інформаційних трансформувань. 

Найбільш небезпечною для України стала геополітика російської федерації, основою  

якої є намагання росії утримати контроль над Україною та над всім пострадянським 

простором, що суперечить європейській інтеграції України. 

Відповідно, для того щоб оцінити стан зовнішньої безпеки формується перелік 

індикаторів за окремими складовими безпеки та їх оцінка. Цей перелік не є вичерпним та  

постійно підлягає оновленню [2, c. 46]. 

Основними індикаторами зовнішньоекономічної безпеки України є: частка провідної 

країни-партнера в зовнішньоторговельному обороті; коефіцієнт покриття імпорту експортом;  

коефіцієнт технологічної залежності; коефіцієнти відношення експорту та імпорту до ВВП;  

частка експортованої продукції в загальних обсягах реалізованої інноваційної продукції; 

частка високотехнологічної продукції в імпорті та експорті товарів. Динаміка окремих 

індикаторів зовнішньоекономічної безпеки, нормалізовані значення яких подано у табл. 1  

свідчить про зміцнення зовнішньоекономічної безпеки у 2020 р. порівняно з 2018 р. 

Позитивно вплинуло на рівень зовнішньоекономічної безпеки зростання у 2020 р.  

коефіцієнта покриття імпорту експортом, значення якого уперше за 10 останніх років 

відповідає критеріям економічної безпеки. Поряд із зовнішніми загрозами постають і 

внутрішні чинники, що впливають на рівень зовнішньоекономічної безпеки України. 

До них відносяться неефективна структура промислового виробництва, технологічна  

відсталість, переважання сировинних галузей. 

Вище перераховане дає змогу стверджувати, що в Україні мають місце загрозливі 

тенденції, обумовлені експортною залежністю, власною недостатньою технологічністю та  

технологічною залежністю від інших держав, низькою конкурентоспроможністю 

вітчизняного виробництва. 

 

Таблиця 1 

Нормалізовані значення індикаторів та інтегральний показник 

зовнішньоекономічної безпеки України у 2018-2020 роках 
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2018 0,60 0,88 0,69 0,81 0,98 0,94 0,74 0,87 0,81 

2019 0,79 0,89 0,69 0,98 0,71 0,82 0,88 0,57 0,81 

2020 0,99 0,90 0,73 0,99 0,71 0,84 0,97 0,91 0,89 

Джерело: складено на основі [3] 

В таких умовах доречним стає формування переліку основних заходів для 

забезпечення посилення зовнішньоекономічної безпеки України. Основними з них є: 

— підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників; 

— технічна та технологічна модернізація; 

— удосконалення інституціональних механізмів регулювання економіки; 

— відповідне реформування державної політики; 

— зменшення імпортозалежності 

— налагодження митних процесів; 
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— забезпечення інформаційної бази. 

Таким чином, зовнішньоекономічна безпека розглядається як здатність держави 

протистояти зовнішнім погрозам, реалізовувати свої економічні інтереси як на внутрішньому  

так і на зовнішньому ринках шляхом створення конкурентних переваг, які забезпечують 

економічне зростання. Оцінка зовнішньої економічної безпеки України проводиться за 

допомогою низки індикаторів, а їх позитивна тенденція забезпечить захист від зовнішніх  

загроз, спричинених активними процесами глобалізації та інтеграції. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

Одним із системотворчих елементів української економіки є торгівля. Вона являє 

собою економічну систему, що перерозподіляє ресурси, продукти, технології та послуги між 

сферою виробництва та сферою споживання. Для ефективного вирішення завдання 

перерозподілу необхідна розробка та впровадження інноваційної моделі сталого розвитку  

торгівлі, що базується на методології раціонального ресурсного обміну та орієнтована на 

прискорення економічного зростання. Для торгівлі найбільш актуальним є формування 

інноваційної моделі сталого розвитку торгових мереж, які мають широкий спектр 

інноваційних можливостей та найбільший інноваційний потенціал. 

У зв’язку з цим доцільним для розкриття важливості формування, пошуку та 

прийняття інноваційних рішень визначити сутнісний зміст терміна «інноваційна поведінка»  

як важливої складової інноваційної моделі сталого розвитку торгівлі, що поєднує процеси  

розробки та впровадження інновацій з процесами аналізу попиту, маркетинговими  

дослідженнями, логістикою [1]. 

Вибір характеру інноваційної поведінки належить більше до тактичної сторони 

управління інноваціями в торгівлі, оскільки ключовим тут є створення достатнього  високого 

рівня товарного потенціалу, а також підтримання необхідного рівня платоспроможності 

попиту на торговельний асортимент. Інноваційний потенціал сучасної торгівлі України 

покликаний забезпечити можливість побудови комплексу високоефективних ресурсних 

потоків. Зазначена теза підтверджується змістом розглянутого поняття «інноваційний 

потенціал», класичному варіанті який передбачає певну сукупність ресурсів та дій, що 

застосовуються для досягнення наміченої мети інноваційної діяльності. Розширимо межі 

зазначеного визначення шляхом акцентування уваги на змістовних моментах інноваційного  

потенціалу. Із цією метою позначимо інноваційний потенціал як сукупність ресурсів 

інноваційної діяльність у торгівлі, які потребують регламентації наступних аспектів, 

наведених нами у рис. 1. 

http://www.expertua.info/document/archivepa/law5xwqoi/index.htm/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Порядок оцінки 
поточного становища і 

стан взаємодії 
торговельного 

підприємства з ринком 

Таким чином, вибір виду інноваційної поведінки торговельного підприємства 

відноситься до тактичної сторони діяльності, оскільки змістовний розгляд зазначених 

термінів дає змогу встановити процесуальну спільність, а також єдині об’єкти для вивчення.  

Сюди, наприклад, можна включити такі об’єкти, як: взаємодія торговельного підприємства 

та її партнерів, оцінка їхнього поточного становища, визначення орієнтирів управління 

інноваційною діяльністю торгівлі тощо. 

На наш погляд, інновації у торгівлі слід розгадати як фундамент діяльності 

необхідний для підвищення ефективності та конкурентоспроможності в умовах 

кардинальних трансформацій торгової галузі. До основних тенденцій розвитку вітчизняної  

торгівлі слід віднести: 1) зміну бізнес-моделей, стандартів та технологій обслуговування; 

2) поєднання онлайн-   і   офлайн-торгівлі,   тобто   цифрових   і   традиційних   форматів; 

3) омніканальність; 4) клієнтоорієнтованість та формування унікального досвіду покупців, 

що зумовлюється сучасними технологіями цифрової економіки, активним впровадженням  

мережевими структурами інноваційних розробок [2, с. 109]. 

В якості основних інновацій у торгівлі ми виділяємо процесні інновації, під якими  

розуміють нові та (або) удосконалені методи, технології організації торгівлі та 

обслуговування покупців [1]. Процесні інновації представлені інноваційними підходами до  

здійснення торгово-технологічного процесу та організації торгівлі, насамперед, на основі  

досягнень цифрової економіки. Вважаємо, що саме цифрові технології зумовили  

трансформацію торгівлі в програмовану або електронну, що ознаменувала собою інноваційні  

зміни на споживчих ринках. Програмована торгівля застосовує технологією електронної 

комерції, інтернет речей, взаємодію через соціальні медіа, машинне навчання, віртуальну 

(доповнену) реальність, аналітику великих масивів даних, штучний інтелект, роботизацію. 
 

Послідовність аналізу 
обставин і умов, які 

обумовлюють поточний 
стан торговельного 

підприємства 

Способи прогнозу 
результатів, досягнення 

яких необхідне в 
короткостроковій 

перспективі 

 
Інноваційний потенціал 

 

 
Механізм з розробки проєктів, які 

дозволять торговельному підприємству 

збільшити свою 

  конкурентоспроможність  

 
Комплексний розвиток процесу 

побудови комунікацій при 

взаємодії зі стратегічними 

  інвесторами  

Рис. 1. Змістове розуміння змісту інноваційного потенціалу торговельного  

підприємства (побудовано автором на основі [2]) 

 

Слід відзначити, що цифрові технології у сфері товарного обігу інтегровані між собою  

та взаємозалежні, постійно вдосконалюються та доповнюються. Потенційні переваги 

використання цифрових досягнень мають очевидний характер як для суб’єктів торгівлі, так і  

для покупців. Так для мережевої торгівлі їх застосування передбачає: 1) зростання доходів; 

2) підвищення продуктивності праці; 3) скорочення витрат. У свою чергу покупці отримують 

можливість: персоналізації або індивідуалізації покупок; економії часу; отримання більш  

якісного торговельного обслуговування. 

Прикладами впровадження цифрових технологій в організацію торгівлі мережевого 
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рітейлу є продаж через мобільні додатки, смартфони та гаджети; електронні цінники; 

«розумні» візки; радіочастотні мітки; каси самообслуговування; система безконтактних 

платежів; рідкокрісталеві інформаційні дисплеї; віртуальні примірювальні; віртуальні 

дзеркала; біометричні технології; доставка замовлень дронами; використання робототехніки 

в складських комплексах; «розумні» магазини та інші досягнення цифровізації сфери 

товарного обігу [2, с. 74]. До одного з найбільш актуальних і перспективних методів продажу 

слід віднести онлайн продаж через мобільні пристрої. Крім того, цифрові продажі приносять  

комісійну винагороду із кожної одиниці проданого товару. Ця тенденція посилюватиметься,  

оскільки смартфони і гаджети є практично у кожного потенційного покупця. Також стає  

активним покоління «міленіуму», представники якого не представляють своє життя без 

цифрових пристроїв. 

За допомогою мобільного телефону здійснюють безконтактні способи оплати, які 

застосовуються все частіше і мають важливе значення для розвитку цифрових технологій у  

торгівлі. Торгові мережі послідовно модернізують POS-термінали з метою формування 

цифрової платіжної платформи, за допомогою Chip-and-Pin карт, безконтактних платежів  

NFC та традиційних магнітних пластикових карток. Мережеві торговці активно 

впроваджують нові мобільні додатки оплати, які забезпечують більш високу ступінь захисту 

і безпеку платежів порівняно з картами з магнітною смугою, так як вони здатні 

використовувати унікальні коди для кожної транзакції (угоди) замість номера картки. 

Інтенсивність та швидкість впровадження нових мобільних платіжних додатків багато в 

чому залежать від ступеня прийняття соціумом сучасних методів оплати. 

Великий інтерес викликають технології Інтернету речей, які надають практично 

безмежні можливості автоматизації та вдосконалення торгово-технологічного процесу. Так, 

у мережевій торгівлі є популярними радіочастотні мітки (RFID-мітки), тобто інструмент 

автоматичної ідентифікації об’єктів на відстані до 1,5 км. Радіочастотні мітки зберігають 

дані або записують їх за допомогою радіосигналів, замінюють шрих-коди, дозволяють 

миттєво обчислювати вартість кошика покупця з товарами, зчитати сканером близько сотні  

тегів одномоментно. За допомогою цієї технології проводиться контроль та облік 

переміщування декілька десятків одиниць товарів. Економічний ефект від застосування 

RFID-міток очевидний – зростання товарообороту понад 20 % [3]. 

Однією з найбільш популярних технологій у торгівлі є цифрові або електронні 

цінники. Вони представлені у формі малогабаритного бездротового пристрою з дисплеєм, на  

якому покупцю надається вся необхідна інформація про ціні на конкретний товар. 

Інформація про ціни формується та керується в централізованому порядку за допомогою  

основного комп’ютера, що дає можливість своєчасно вносити інформацію, минаючи 

паперові технології. Електронні цінники пов’язані засобом WI-FI з електронними вагами без 

додаткового програмного забезпечення, що дозволяє торговельним працівникам не 

витрачати додатково час на пошук інформації – достатньо лише торкнутися верхньої 

частини цінника та товар буде ідентифіковано, електронні ваги встановлять найменування  

товару та його вартість. Електронний цінник економічний, простий, зручний і надійний в  

експлуатації, має високий рівень безпеки і захисту. 

Отже, вважаємо що під інноваційною моделлю сталого розвитку галузевої 

економічної системи слід розумітиме сукупність взаємопов’язаних елементів та механізм їх  

взаємодії, що забезпечують виявлення та активне використання інноваційної складової у всіх 

видах діяльності торговельної економічної системи, а також збереження та підвищення 

економічного потенціалу та сумісність економічного зростання учасників даної системи та  

об’єктів їх інфраструктури. 
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Акредитив: сучасна та прогресивна форма розрахунків 

 

Акредитив – це виплата банком коштів особі за дорученням замовника послуги після  

надання ним відповідного пакету документів. Акредитування часто використовують у 

процесах покупки нерухомості. В цьому випадку покупець не бажає платити до оформлення  

документів на власність, а продавець не хоче переоформлювати документи без гарантії 

отримання оплати. Сторони укладають угоду акредитації, покупець перераховує кошти на  

рахунок банку, який заморожує їх, та, після отримання підтвердження зі сторони продавця  

про всі оформленні документи, перечислює йому гроші. 

Документарний акредитив допомагає убезпечити обидві сторони від шахрайства. Такий  

вид домовленості популярний серед дорогих угод, міжнародних розрахунках, або між 

малознайомими партерами. 

В Україні акредитиви регулюються наступними документами: 

 Указ Президента «Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що 

укладають суб’єкти підприємницької діяльності» 

 Інструкція про безготівкові розрахунки в національній валюті 

 Закон «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» 

Акредитив – це не безкоштовна послуга. У його вартість входять наступні комісії: випуск 

акредитива; перевірка документів; платіж по акредитиву. 

Вартість комісії може складати до 1% від загальної суми угоди. Якщо ж сторона 

продавець, а не покупець, то додаткові витрати будуть меншими – до 0,15% за оплату 

авізування акредитиву (підтвердження, що його відкрито контрагенту). 

Види акредитивів існують різні, вони залежать від домовленостей з банками: 

7. Безвідкличний акредитив – зобов’язання банка не змінювати чи анульоувати  

акредитив без згоди сторін. 

8. Відкличний акредитив – може бути змінений банком-емітентом за побажанням 

апліканта, без погодження з бенефіціаром. 

9. Покритий акредитив – клієнт надає кошти у розпорядження банку, а банк- 

емітент надає попередньо у розпорядження виконуючого банку кошти на строк дії 

зобов’язань банку-емітента з умовою використати їх у рамках виплат акредитива. 

10. Непокритий акредитив – клієнт не надає кошти у розпорядження банку, а банк- 

емітент не надає попередньо кошти у розпорядження підтверджуючого банку. 

11. Револьверний акредитив – оплата проводиться лише по факту отриманої 

продукції, а не усієї суми одразу. 

Дві сторони складають договір, у якому зазначають оплату акредитивом – це важливо 

вказати в документах. Також необхідно зазначити, за яких умов виконавець отримає оплату, 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2020/157.pdf
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та, відповідно до виду угоди, внести перелік потрібних документів, які підтверджуватимуть  

виконання домовленостей. 

В рамках договору, обов’язково має зазначатися банк, який надає акредитив. Перед  

підписанням, важливо об’єктивно оцінювати всі умови та можливість надання документів, 

які потрібні для виконання домовленостей, щоб отримати оплату. Після узгодження всіх 

нюансів, покупець відкриває рахунок та вносить кошти, які, після виконання всіх  умов, 

надійдуть продавцю. Далі покупець надає договір банку-емітенту та заяву на відкриття 

акредитива. 

Акредитив має певні часові рамки, в які продавець повинен виконати всі умови та  

надати документи в банк про їх виконання. Після надання послуг та необхідних документів,  

банк перераховує кошти на рахунок продавця. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ 

 

Багато сучасних соціальних явищ беруть свій початок з давнини. 

Історично митна справа була викликана економічним детермінізмом: попитом на нові  

товари та стимулюванням торгівлі, захистом національних виробників та наповненням 

національної скарбниці. 

Митна справа є найпростішою формою оподаткування. Історично це розвивалося в  

рамках Київської Русі та окремих князівств за рахунок збору грошових чи натуральних 

зборів з товарів, що продавалися в районах відновлення торгівлі або на перехресті 

торговельних шляхів. 

Митна справа стародавніх русичів почалася зі знаменитого договору між князем  

Олегом і Візантією. 

Доленосні еволюційні процеси кінця 1980-х -початку 1990-х рр призвели до розпаду 

СРСР та утворення суверенних держав у межах колишніх союзних республік. 

16 липня 1990 року Верховна Рада України прийняла декларацію про державний  

суверенітет України. 24 серпня 1991 року відбувся всенародний референдум, був ухвалений  

Акт   проголошення    незалежності    України.    Українська    держава    розпочала 

самостійне політичне та економічне життя. [1] 

11 грудня 1991 року Верховна Рада прийняла закон України “Про митну службу  

України”, яким проголошувалося, що Україна як суверенна держава самостійно створює  

власну митну систему та веде митну справу. 
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На першому етапі розвитку Державної митної системи в умовах функціонування 

суверенної держави (1991-1996 рр.) можна виділити діяльність державної митної служби  

України. Цей етап є переломним, але важливим моментом в історії митної справи, оскільки  

він відображає формування та діяльність незалежного органу, який самостійно приймає 

рішення. 

Побудова та розвиток митної системи незважаючи на численні та багатогранні 

проблеми, переважно супроводжуючись перетворенням вітчизняної економіки від 

виконавчої до ринкової, митна система поступово розвивалася, змінювалися та набувала  

нових якісних характеристик, притаманних європейським митним органам. 

По-перше, варто зазначити, що були прийняті основні законодавчі акти на цьому етапі  

(Митний кодекс України , Закон України “Про митні справи”, Закон України “Про 

уніфікацію Митної справи”, яка визначає та регулює митні принципи України. 

Крім того, було розроблено механізм міжнародного митного співробітництва, в 

рамках якого розпочато роботу щодо гармонізації національних митних систем із 

європейськими митними принципами та стандартами. У цей період Україна приєдналася до 

Світової митної організації, де важливі міжнародні конвенції зміцнюють міжнародний 

митний статус країни. 

Другий етап розвитку української митної системи може бути ототожнений із 

функціонуванням державної митної Служби України (1996-2012) р. Варто зазначити, що цей 

період характеризувався вдосконаленням організаційної структури митного управління на  

основі регіонального принципу підпорядкування та запровадження елементів митного 

управління ризиками, покращенням інформаційного забезпечення та аналізу в митній сфері, 

посиленням митного контролю та боротьби з контрабандою і подальшим розвитком 

міжнародної орієнтації митної роботи, наближенням митного законодавства до європейських  

стандартів. 

На підставі Указу Президента України “Про деякі заходи з оптимізації системи 

центральних органів виконавчої влади” 726/2012 від 24 грудня 2012р. було утворено 

Міністерство доходів і зборів, яке створювалася шляхом реорганізації Державної митної  

служби України та Державної податкової служби України . 

Слід зазначити, що практика обʼ єднання та успішного функціонування митної та  

податкової служби існує в низці європейських держав (Данія, Естонія, Угорщина, Ірландія,  

Португалія, Іспанія, Румунія Словаччина, Словенія та інші), однак для України така реформа  

призвела до глобальної адміністративно-інституційної кризи, наслідки котрої дотепер є 

негативними. Усі підрозділи Державної митної служби обʼ єднали у Департамент митної 

справи при Міністерстві доходів і зборів. 

При цьому майже вдвічі було зменшено чисельність митного персоналу, що на той 

час становила близько 130 осіб. Таке скорочення істотно звужувало функціональні 

можливості митних працівників, спричиняло зростання навантаження на митний персонал та  

не забезпечувало належного виконання необхідного обсягу завдань щодо реалізації митної 

політики. [3]. 

Наступний етап історії розвитку та формування митної служби пов’язаний з 

функціонуванням митних органів у структурі податкового органу (2012-2014 р.). Цей період 

став своєрідним поштовхом для початку занепаду митної сфери. 

Зокрема, негативний вплив такого об’єднання призвів до значного призупинення 

міжнародного митного співробітництва, це не створювало можливостей для поступального  

розвитку національної митної системи, впровадження передових митних технологій та 

інструментів якісного вдосконалення митного законодавства та його гармонізації з 

міжнародними стандартами тощо. 

Реорганізація митної і податкової служб в Міністерство податків і зборів України 

мала на меті зміцнити фіскальну функцію, однак такий захід відбувся в основному не за 

рахунок удосконалення податкового обслуговування, а посилення фіскального тиску на 

платників податків. 
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Як бачимо, така реформа не передбачала принципово якісних структурно- 

функціональних змін, натомість статус центрального органу виконавчої влади був 

понижений з Міністерства на Службу. Зазначені зміни лише поглибити адміністративно- 

інституційну кризу у митній сфері та призвели до стагнації розвитку національної митної  

системи. В таких умовах митні органи неспроможні якісно виконувати власні специфічні 

функції. 

На основі дослідження та аналізу історії розвитку митної системи в умовах 

незалежності України можна виділити 4 ключові етапи. 

Так, перший етап історії незалежної української митної системи характеризувався 

проблемами, повʼ язаними з виходом України зі складу Радянського Союзу, утворенням 

незалежної держави та переходом вітчизняної економіки від виконавчої влади до ладу 

ринкової економіки. Цей період відображає перші позитивні зрушення у розвитку митної 

системи на основі посилення її основних функцій. 

На другому етапі було якісно вдосконалено організаційну структуру митного 

адміністрування, активно розвивалося міжнародними співробітництво. 

Третій етап став критичним поворотним моментом, що призвів до поступового 

руйнування національних інтересів системи при об’єднанні сфер оподаткування та митних  

зборів. 

Четвертий етап став продовженням попереднього етапу та лише поглибив 

необґрунтовано пріоритетність фіскальної функції, занедбання безпекової, захисної, 

сервісної, контрольно-регулюючої функцій, а також міжнародного митного співробітництва. 

Такі тенденції є необґрунтованими в умовах європейської інтеграції та обумовлюють  

необхідність започаткування нового п'ятого етапу розвитку митної системи України, що 

репрезентуватиме масштабне структуроване та системне реформування митної сфери та  

виведення її із стану затяжної стагнації на якісно новий етап розвитку. [2] 

Перспективами подальших досліджень є поглиблене аналізування законодавчої бази  

щодо реформування національної митної системи, що дасть змогу ідентифікувати ключові  

переваги та недоліки нормативно-правового забезпечення митної сфери   на   різних 

етапах розвитку митних органів та стане обґрунтованою основою для удосконалення 

чинного митного законодавства України в умовах європейської інтеграції. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА 

СТРУКТУРИ 

Зовнішньоторговельна діяльність є однією із важливих складових 

зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна діяльніcть - це вид діяльноcті 

cуб'єктів гоcподарювання України та іноземних cуб'єктів гоcподарcької діяльноcті, яка 

побудована на взаємовідноcинах між ними, що має міcце як на території України, так і за її  

межами. 

На cьогоднішній день Україна перебуває на тому етапі, коли економічна та 

торговельна інтеграція не мине. Завдяки нашому географічному розташуванню країна, як  

найбільша за територією європейська країна, повинна викликати зацікавлення з уcіх боків: як  

cхідних, так і західних cуcідів. Зовнішньоторговельна діяльніcть України втілює вcе можливі 

заходи здійcнення операцій з торгівлі товарами та послугами [2]. 

Впродовж дослідження (рис.1) обсяги імпорту товарів знизились відноcно екcпорту. У  

2016 році на 35,28% з 36362 млн $ CША зріс експорт товарів до 49192 $ CША в 2020 році,  

цьому cприяє неймовірний ріcт у 2019 році. Найбільший cпад імпорту зафікcовано у 2020  

році(на 10,63%), а зроcтання cпоcтерігаємо у 2017 році. 

У 2017-2019 рр. cальдо зовнішньоекономічного баланcу, так як імпорт перевищував  

екcпорт, демонcтрувало від’ємні показники. У зв’язку з пандемією COVID-19 активно 

входили в дію заходи, які на пряму пов’язані з торгівлею, що вплинуло на cферу 

міжнародної доcтавки і таким чином товарні обороти в Україні знизилиcь. 

Зовнішньоекономічна діяльніcть відкриває нові можливоcті для викориcтання зовнішніх 

факторів розвитку, залучення фінанcових і технологічних реcурcів з-за кордону, 

викориcтання виробничого та управлінcького доcвіду, розширення ринків збуту [1]. 

Таким чином, проаналізувавши результати динаміки складових, можна зробити 

висновок, що зовнішньоекономічна діяльність нашої країни балансу не має. Це зумовлено  

незначним зростанням експорту товарів та стрімким зростанням імпорту. 

Зовнішньоекономічна діяльність в ролі оcновного фактору потребує розгляду 

покращеної ефективноcті гоcподарювання як на підприємницьких структурах, так і в 

маcштабах України. 
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Рис.1. Динаміка складових зовнішньої торгівлі товарами в Україні у 2016-2020 рр. [1] 

В умовах глобалізації реалізація цілей передбачає, що поcтійні зміни зумовлюють 

потребу у подальших доcлідах. Подальший розвиток і cтабілізоване економічне cтановище  

неможливі без ведення торгівлі, зокрема зовнішньої. Cтатиcтичні доcлідження змін та 

пріоритетніcть напрямків їх розвитку - ці питання залишаються й надалі актуальними в 

Україні. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Сучасний період розвитку економіки України характеризується активізацією 

трансформаційно-структурних процесів, спрямованих на підвищення ефективності 

народногосподарського комплексу та динамічне розгортання найбільш конкуренто- 

спроможних галузей промисловості та АПК країни в умовах глобалізації. Це явище, 

спричинене посиленням тренду до єдності національних економік, інтеграцією їх у світову 

http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/75745/ssoar-pos-2021-10-dolgova_et_al-
http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/75745/ssoar-pos-2021-10-dolgova_et_al-
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економіку, закономірно викликає потребу в науковому дослідженні не лише сутності та 

трендів структурних трансформацій, але й у виявленні кола істотних чинників впливу на  

процес функціонування економічної системи та її зміни, визначенні основних переваг, 

недоліків чи загроз розвитку даних процесів у різних вихідних умовах, зрештою – у 

моделюванні процесів структурних трансформацій економік в країнах з різним рівнем 

економічного та/або соціального розвитку. Відповідно, перед економічною наукою постає  

завдання щодо поглибленого вивчення концептуальних характеристик трансформаційних 

процесів не лише як об’єкта дослідження в економіці, але й як загальнонаукового феномену. 

Проведений нами аналіз засвідчив, що в сучасній науковій літературі розроблено 

досить багато моделей дослідження структурних трансформацій економік та концепцій, які  

покликані допомогти з’ясувати сутність, різноманітність процесів та причинно-наслідкові 

зв’язки, а також багато уваги надано дослідженням теоретичних аспектів та методологічних  

основ трансформацій. Наукові дослідження викладені в працях багатьох вітчизняних і 

зарубіжних науковців, які зробили внесок у розвиток теорії та методології економічних 

трансформацій,       зокрема   –   О.   Ананьїн,   П.   Штомка,   В.   Геєць,   Т.   В   Заславська,  

Л. П. Євстигнєєва, Н. І. Гражевська, С. В. Філіпова. Тим не менше, загальнотеоретичні  та 

практичні аспекти розуміння дослідження трансформацій носять дискусійний характер, 

оскільки тривають суперечності щодо природи, вектора і моделей трансформації. 

Теоретичний аналіз концепцій структурної трансформації економіки передбачає 

необхідність детальніше розглянути найпопулярніші з них. Зокрема, однією з сучасних і  

найпрогресивніших базових парадигм структурної трансформації економіки є концепція 

сталого розвитку. Ця концепція передбачає орієнтацію на поєднання та збалансування 

інтересів суб’єктів господарювання, споживачів і суспільства загалом. Так, економічний 

підхід концепції сталого розвитку полягає в оптимальному використанні обмежених ресурсів  

та застосуванні природо-, енерго- і матеріалозберігаючих технологій для створення потоку 

сукупного доходу, який би забезпечував принаймні збереження (не зменшення) сукупного  

капіталу (фізичного природного або людського), з використанням якого цей сукупний дохід  

створюється. Водночас перехід до інформаційного суспільства приводить до зміни структури 

сукупного капіталу на користь людського, збільшуючи нематеріальні потоки фінансів, 

інформації та інтелектуальної власності [1, с. 89-93]. 

Виділимо також концепцію постіндустріального (інформаційного) суспільства, яка 

побудована на поступальному розвитку суспільства нового формату. Згідно відповідної 

концепції провідну роль відводиться інтегрованим інформаційно-комунікаційним 

технологіям, наукомістким галузям промисловості та знанням, які поступово перестають 

виконувати допоміжну функцію та перетворюються на самостійний ресурс, на підставі якого  

приймають важливі управлінські рішення [2, с. 224-229]. 

Доречно вказати на концепцію технологічних змін, у якій обґрунтовується, що 

інноваційні цикли нерозривно пов’язані з науково-технічними інвестиціями, а також з 

економічними циклами, великою мірою визначаючи коливання темпів економічного 

зростання й ефективності відтворення. Відповідні ідеї були розвинуті Й. Шумпетером, який,  

характеризуючи інноваційній аспекти трансформаційних тенденцій того часу і визначаючи 

унікальність умов кожного циклу з погляду концентрації коштів, головні причини 

економічної флуктуації вбачав у іншій площині трансформації економіки. Вдалося довести,  

що поява групи нових технологій веде до економічного буму, а це відповідно, зумовлює  

насичення ними ринку. Важливим результатом стало, що тривала трансформація 

утворюються від кожного базового нововведення і вимагає постійного впровадження 

інновацій, що мають покращувати якість змін [3, с. 63-64]. 

Відмітимо концепцію просторової дифузії інновацій, у якій наголошується, що 

швидкість поширення інновацій залежить не від відстані, а від трансляційної спроможності  

окремих міст, через які вона здійснюється. Водночас інновації можуть забезпечувати ще й  

економічний, науково-технічний, фінансовий, ресурсний, екологічний та інші види ефекту. 

При цьому виділимо й типи їх дифузії: 1) розширення, при якій інновація рівномірно 
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поширюється за всіма напрямами, враховуючи джерела виникнення; 2) переміщення, 

зокрема, інновації поширюються у визначених напрямах; 3) змішана дифузія [4, с. 78-98]. 

Цікавою є інтегральна концепція, яка широко використовується в практиці 

корпоративного управління та є основою забезпечення структурних підходів до проблеми  

організаційного розвитку підприємства. Зовнішнє середовище у цій концепції трактується як 

«цільове оточення», тобто – як сукупність інших організацій і груп, з якими ця організація  

знаходиться в безпосередній взаємодії чи конкуренції. Вихідним параметром у реалізації цієї  

концепції виступає припущення, що умовою функціонування організації є її взаємодія з  

певними елементами оточення, обмін ресурсами [1, с. 95-99]. 

Однією з найбільш розповсюджених є концепція іманентного розвитку. Згідно з цією 

концепцією будь-яка структура перетвориться через невід’ємно притаманну їй властивість 

змінності та виходячи з власних можливостей і ресурсів. Причому зовнішні чинники (самі  

системи, що іманентно трансформуються) не заперечуються, а розглядаються як додаткові.  

Вони можуть прискорити, уповільнити, зупинити перетворення і навіть зруйнувати об’єкт, 

що модифікується [5, с. 319-320]. 

Відзначимо ще й екстерналістську екзогенну концепцію, у якій пояснюються причини 

змін явищами, що знаходяться за межами суб’єкта господарської діяльності. Прихильники  

концепції стверджують, що організація сама по собі позбавлена всякої здібності до певних  

змін і без дії зовнішніх сил залишається незмінною. Різновидом цієї концепції є 

біхейвіористична теорія, в основі якої лежить парадигма “стимул-реакція”. Очевидно, що без 

стимулу (а це завжди щось зовнішнє по відношенню до особи чи підприємства загалом)  

організації не здатні на жодну реакцію (активність, трансформацію). Згідно з цією 

концепцією передбачається, що саме зовнішні характеристики формують, контролюють і  

руйнують організацію [3, с. 65-68]. 

Отже, для вибору основних концепцій, що визначають аспекти здійснення 

структурних трансформацій економіки, необхідно передусім враховувати певні характерні  

ознаки: 

— тривалість  трансформаційного  періоду    (довготермінові,    середньотермінові, 

короткотермінові); 

— трансформаційність регулювання економічних процесів (розширена, проста); 

— типи трансформації економічного середовища (превентивний, ситуативний, 

адаптивний); 

— тривалість здійснення трансформаційних тенденцій (поточна, перспективна); 

— напрями змін (об’єктні, суб’єктні); 
— масштабність трансформації (системна, точкова); 

— рівні управління змінами (перманентний, дискретний, циклічний); 

— тип змін (еволюційний, революційний). 

Таким чином, здійснення структурних трансформацій економіки необхідно 

здійснювати з урахуванням положень різних концепцій, залежно від ресурсного 

забезпечення стратегії розвитку країни, чинників геополітичного та економічного впливу, 

кон’юнктури внутрішнього та зовнішніх ринків тощо. 
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