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ПЕРЕДМОВА 

 

Кафедра обліку та аудиту щорічно готує і видає монографії. Наші викладачі, 

аспіранти та магістри приймають участь у їх написанні. 

Безумовно, сучасний фахівець повинен вміти складати звітність, проаналізу-

вати діяльність підприємства, оцінити бізнес, нерухомість. При цьому, фахівці зо-

бов’язані постійно працювати над собою, для того, аби його знання були затребу-

вані. На сьогодні, необхідно бути інноваційним, для того, щоб бути конкурентосп-

роможним. І це стосується не лише окремого індивідуума, а і компанії, країни в 

цілому. Однак, у нинішніх умовах, багатьом підприємцям дається це дуже нелег-

ко. Оскільки, на жаль, наша економіка знаходиться у незадовільному стані. Тому, 

наголошуємо на тому, що зруйнована країна вимагає реального реформування. 

Так, від якості підготовки фахівців з бухобліку, аудиту, оцінці бізнесу та нерухо-

мості будуть залежить ефективні рішення реформування, які дозволять підняти 

життєвий рівень населення, зупинити еміграцію. Не забувайте, що кожен бухгал-

тер, якщо треба, може стати менеджером, але не навпаки. Бухгалтер, оцінювачбіз-

несу – це не тільки людина, яка сьогодні має стабільний та пристойний заробіток, 

але й високо шановна, до неї прислуховуються усі підприємці і працівники колек-

тиву. Від прийнятих рішень залежить добробут кожного працівника і держави. 

Адам Сміт писав: «Великі нації ніколи не бідніють через марнотратство і нерозсу-

дливість приватних осіб, але вони нерідко бідніють у результаті марнотратства і 

нерозсудливості державної влади». 

Значне місце у підготовці кваліфікованих кадрів відводиться вищій освіті. 

Більшу частку ВВП країни виробляють фахівці з вищою освітою. Вища освіта дає 

людині три основні можливості – бути розвиненою особистістю, успішною у жит-

ті, бути конкурентоздатною на ринку праці і здатною зробити свідомо громадян-

ський вибір. 
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Зміна поколінь, зростання освітянського рівня і пов'язаний з цим більш ви-

сокий рівень розвитку особистості, зростання її інтелектуального потенціалу, при-

дають надзвичайного рівня фактору психологічної значимості, що, поки що, у не-

значній якості приймається до уваги при оцінці інноваційності суспільного вироб-

ництва, і, у відповідності, визначення напрямків удосконалення. Тим не менш, кі-

нцевий результат фізичної праці знаходиться у прямій залежності від таких, чисто 

ментальних, моментів, як професійна компетенція, налаштованість на роботу, ба-

жання розкрити свої потенціальні можливості, задоволення моральним простором 

в якому працює суб’єкт. 

Науково-технічний прогрес переростає  в інтелектуальний прогрес. Сьогодні 

недостатньо усвідомлювати, що суспільне виробництво у технологічному співвід-

ношенні більш складне, ніж воно було раніше. Істотно зростають вимоги до про-

фесійної компетентності. І не тільки як фахівця. Зростає необхідність творчого на-

тхнення, соціальної відповідальності кожного, що вимагає зростання інтелектуа-

льного потенціалу. Тільки при таких умовах працівник буде здатним усвідомити 

зростаючий обсяг інформації і науково обґрунтувати прийняття ефективних рі-

шень.  Особливо це важливо при прийнятті рішень не тільки на рівні підприємст-

ва, але й на рівні регіону і держави. 

Кожний автор монографії запропонував свою точку зору на розвиток сучас-

ного бухобліку, аудиту, аналізу, нерухомості. Зроблені пропозиції, мають наукову 

новизну і можуть бути використані при реформуванні економіки України і підго-

товці фахівців. Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, ма-

гістрів, а також усіх допитливих, бажаючих покращити власну фінансову грамот-

ність. 

 

 

          Завідуючий кафедроюобліку та аудиту ОНАХТ, 
д.е.н., професор                                                                              В.В. Немченко 
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РОЗДІЛ 1 

 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ОЦІНКИ БІЗНЕСУ 
 

1.1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ БІЗНЕСУ  

В УМОВАХ ЄВРТЕГРАЦІЇ 

 

Тарасова О.В., к.е.н., доцент, 
Євтушевська О.О., к.е.н., доцент 

 
Вихід вітчизняних підприємств на міжнародні ринки капіталу та активізація 

євроінтеграційних процесів в Україні обумовлюють необхідність впровадження 

методології оцінки вартості  бізнесу і корпоративних прав згідно з міжнародними 

стандартами для забезпечення відкритості, прозорості та зіставлення показників 

фінансової звітності суб’єктів господарювання. Особливої актуальності питання 

оцінки вартості бізнесу набуло зі схваленням Стратегії застосування міжнародних 

стандартів фінансової звітності в Україні1, оскільки основною вимогою зазначе-

них стандартів є щорічна переоцінка активів підприємства за ринковою вартістю.  

Впровадження ринкових методів оцінки бізнесу передбачає якісні зміни, 

спрямовані на підвищення ємності, капіталізації та ліквідності ринків капіталу, 

консолідацію інфраструктурних інституцій, підвищення їх ролі у суспільному та 

економічному житті, створення передумов для інтеграції української фінансової 

системи у європейський фінансово-економічний простір. Комплексна програма 

                                                 
1 Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні : розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. № 911-р. [Електронний ресурс]. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/911-2007-р/stru#Stru (дата звернення: 28.02.2019 р.). 
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розвитку фінансового сектору України до 2020 року2 спрямована на створення в 

Україні повноцінної системи цінних паперів та фінансових інструментів, яка від-

повідатиме міжнародним стандартам та положенням Директив Європейського 

Союзу з питань ринків фінансових інструментів. Все це обумовлює зростання ва-

жливості діяльності з оцінки бізнесу. 

Питанням дослідження оцінки вартості бізнесу в Україні присвячені праці 

таких вітчизняних науковців, як Калінеску Т.В., Кирилов О.Д.,  Мендрул О.Г., Па-

насовський Ю.В., Романовська Ю.А., Семененко Б.А., Стельмащук А.М., Теліже-

нко О.М. та ін. Водночас, недостатньо досліджені особливості методології оцінки 

бізнесу в умовах євроінтеграції, потребують особливої уваги. 

Оцінка вартості різних об’єктів власності походить з класичної економічної 

теорії: теорії граничної корисності, факторів виробництва вартості та ін. Принци-

пи та методики оцінки були розроблені у різних країнах із розвиненою ринковою 

економікою до 40-х рр. ХХ століття. Враховуючи важливе значення незалежної 

оцінки для нормального функціонування та розвитку економіки, в 50-ті роки ХХ 

століття з’явилася самостійна професія оцінювача. В Україні оціночна діяльність 

зародилася в 1991-1992 роках, що було пов’язано з переходом економіки країни на 

ринкові умови функціонування. 

Існуюча в Україні нормативно-правова база, що регламентує оцінку бізнесу, 

базується на міжнародній практиці. У теорії та практиці  фінансового менеджмен-

ту дедалі більше домінує концепція управління вартістю підприємства (Value 

Based Management - VBM). Цей підхід передбачає підпорядкування всіх процесів, 

які відбуваються на підприємстві, єдиній меті – створенню доданої вартості для 

інвесторів. Зовнішнім проявом результату цього процесу є зростання вартості під-

приємства, що інвестори можуть відчути у разі отриманні дивідендів чи зростання 

ринкового курсу його акцій.  

                                                 
2 Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року  : Постанова Правління Національного 
банку України від 18.06.2015 р. № 391. [Електронний ресурс]. URL:  
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266 (дата звернення: 28.02.2019 р.). 
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Бізнес – це організація, що ставить за мету отримання прибутку за допомо-

гою забезпечення споживачів продуктами або послугами. Бізнес у цілому не мож-

на розглядати як окремий актив підприємства, це організація, сукупність матеріа-

льних і нематеріальних активів якої має вартість унаслідок можливості приносити 

дохід, вона має право обігу на ринку, як і будь-який інший окремо взятий актив, 

тобто річ, право або їх частина.  

Концепція вартості бізнесу й система управління підприємством на основі 

вартості для своєї успішної реалізації повинні мати низку інструментів, що дозво-

ляють цю вартість оцінити з  максимальною точністю. 

Таким чином, ключовою категорією оцінки бізнесу є вартість. Основним ви-

дом вартості, що використовується в оцінці бізнесу, є ринкова вартість. Ринкова 

вартість – це вартість, за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на ринку подіб-

ного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між продавцем і покупцем, після 

проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням 

справи, розсудливо і без примусу. 

Оцінка вартості бізнесу завжди має цільову спрямованість, яка визначається 

замовником оцінки. Суб’єктів фінансових відносин, зацікавлених у результатах 

оцінки вартості бізнесу, можна поділити на наступні групи 3 : 

 1) підприємство-емітент (у результатах оцінки можуть бути зацікавлені як 

акціонери, так і керівництво товариства, причому з різною метою); 

 2) органи державного управління (регулятором майнових відносин об’єктів 

державної власності є Фонд державного майна України, комунальної власності – 

обласні і міські управління. Законом України «Про оцінку майна, майнових прав 

та професійну оціночну діяльність в Україні» 4 затверджені випадки обов'язкового 

проведення оцінки майна); 

                                                 
3 Дубовик А.О. Інструменти оцінки бізнесу за індикаторами ринку цінних паперів.  Дисертація на здобуття науко-
вого ступеня к.е.н. Х. : ХНЕУ, 2011. С. 24-25. 
4 Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон  України від 12 липня 2001 
року №2658-III. Київ. URL: https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012658.html (дата звернення: 17.02.2019).  
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 3) інвестори (компанії з управління активами, інвестиційні компанії, інвес-

тиційні фонди, приватні інвестори); 

 4) фінансові установи за виключенням інвесторів (банки, кредитні спілки, 

лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії). 

 Для кожної з  груп споживачів характерна власна цільова спрямованість за-

стосування результатів оцінки бізнесу, що наведено у табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Цільова спрямованість оцінки бізнесу в залежності від  

споживачів її результатів* 

 

Споживачі результатів 
оцінки 

Мета оцінки 

 
 

Інвестори 

Прийняття інвестиційних рішень із купівлі-продажу пакетів акцій 
об’єктів інвестування
Порівняння ефективності інвестування з іншими об’єктами інвес-
тицій за вартісним критерієм 
Формування оптимальної структури інвестиційного портфелю 

 
 
 
 

           
 
 
             Емітенти 

Купівля-продаж акцій підприємства-емітента 

Розподіл сукупної вартості між групою власників 
 
Розробка інвестиційного проекту розвитку підприємства 
 
Оцінка ефективності управління підприємством (Value Based 
Management)  
Стратегічне планування розвитку підприємства 
 
Здійснення угод злиття-поглинання 
 
Передача бізнесу в довірче управління 
 

 
 

Фінансово-кредитні  
установи  

Страхування майна підприємства (визначення дійсної вартості 
майна для цілей страхування) 
Надання кредитів під заставу майна підприємства (визначення за-
ставної вартості предмету застави) 
Визначення кредитоспроможності позичальника 
 
Прийняття бізнесу в довірче управління 
 

 Створення підприємств (господарських товариств) 
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Продовження таблиці 1.1
Споживачі результатів 

оцінки 
Мета оцінки 

 Реорганізація, банкрутство, ліквідація підприємств 
 
Виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому 
є державна частка (частка комунального майна) 
Визначення вартості внесків учасників та засновників господарсь-
кого товариства 
Приватизація та інше відчуження у випадках, встановлених зако-
ном, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що є у 
комунальній власності, а також повернення цього майна на підставі 
рішення суду 
Переоцінка основних фондів для цілей бухгалтерського обліку 
Оподаткування майна 
 
Визначення збитків або розміру відшкодування 
 
В інших випадках за рішенням суду або у зв’язку з необхідністю 
захисту суспільних інтересів 
Застава державного та комунального майна 
 

 
 *Складено авторами на підставі аналізу джерел ³  

  

На практиці одержали поширення такі три основні методичні підходи до 

оцінки вартості підприємницької структури5: 

1) балансовий підхід (метод активів); 

2) дохідний підхід (метод капіталізації доходів); 

3) ринковий підхід (метод порівняння аналогів). 

Балансовий методичний підхід ґрунтується на оцінці реального майна підп-

риємства. В залежності від того, як здійснюється майнова оцінка, розрізняють такі 

різновидності балансового методу: простий балансовий метод; метод відрегульо-

ваного балансу; метод ліквідаційної вартості. 

Ціна бізнесу за простим балансовим методом визначається на основі бухгал-

терських даних як різниця між матеріальними активами і пасивами підприємства. 

                                                 
5 Стельмащук А.М. Експертна оцінка майна, землі і бізнесу підприємства : Навчальний посібник. Тернопіль : 
ТАНГ, 2005. 218 с. 
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Метод відрегульованого балансу базується на принципах майнової оцінки, 

яка проводиться не за бухгалтерськими даними, а на основі інвентаризації. При 

цьому розрахунки необхідно вести, як правило, за ціною останньої покупки това-

рів і послуг, сировини і матеріалів, а також за відновною вартістю основного капі-

талу, включаючи землю. Вартість майна підприємства при використанні даного 

методу протиставляється сумі реальної заборгованості і таким чином досягається 

відрегульована оцінка. 

В основу методу ліквідаційної вартості покладено визначення величини 

грошової суми, яка може бути реально одержана, якщо майно підприємства буде 

продано або ліквідовано з врахуванням покриття всіх його боргів. Розрахована на 

певну дату ліквідаційна вартість ще не виступає кінцевою реалізаційною ціною 

підприємства. Якщо бізнес продовжує успішно функціонувати, то розрахована лі-

квідаційна вартість нижча від реальної ціни підприємства і тому коригується в 

сторону її підвищення. Навпаки, якщо справи  йдуть погано, то наступна ліквіда-

ція підприємства, можливо, принесе значні збитки, що також має прийматися в 

розрахунок. У цьому випадку реалізаційну ціну бізнесу визначають шляхом зме-

ншення ліквідаційної вартості на величину очікуваних втрат. 

Балансовий метод оцінки вартості бізнесу використовують у випадку, коли 

дохід підприємства визначає в більшій мірі вартість його майна, ніж "внесок" за-

йнятих у ньому працівників. 

Метод доходів, як спосіб оцінки вартості бізнесу, є більш точним, більше 

відповідає ринковим механізмам і, як наслідок, більш поширеним, ніж балансовий 

метод. 

Метод доходів має три різновидності: метод додаткових доходів; метод ка-

піталізованих доходів; метод майбутніх доходів. 

Метод додаткових доходів якби розбиває балансовий метод, оскільки при 

визначенні реалізаційної ціни підприємства поєднує в собі і оцінку вартості майна  

(перевищення активів над пасивами) і оцінку  майбутнього потенціалу доходів.  
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Оцінка вартості бізнесу за допомогою методу додаткових доходів здійсню-

ється таким чином: 

1) використовуючи метод відрегульованого балансу, визначається вихідна 

попередня ціна підприємства; 

2) розраховуються додаткові витрати покупця, які пов'язані з придбанням 

даного бізнесу. Додаткові витрати представляють собою ціну відмови від вибору. 

Тому додаткові витрати - це розмір прибутку, який може одержати покупець, 

вклавши таку ж суму в інший початковий бізнес. Для конкретних розрахунків в 

таких випадках найчастіше використовують величину відсотка за банківськими 

вкладами. До додаткових витрат покупця бізнесу, крім того, відноситься також і та 

сума заробітної плати, яку він міг би одержати протягом року, працюючи за най-

мом на когось іншого. Складаючи ці суми, одержуємо загальні додаткові витрати 

покупця; 

3) визначаються можливі чисті грошові надходження. На цьому етапі необ-

хідно оцінити доходи підприємства в майбутньому році. При цьому не рекоменду-

ється використовувати середні показники. Необхідний детальний аналіз динаміки 

чистих надходжень за останні три-п'ять років функціонування бізнесу. Результати 

аналізу мають виявити тенденції даного показника: стабільний ріст; стабільне па-

діння; відносна вартість; коливання. На основі цих тенденцій прогнозуються і оці-

нюються розміри чистих надходжень на наступний рік; 

4) розраховуються можливі додаткові доходи як різниця між прогнозовани-

ми чистими річними надходженнями і загальними додатковими витратами покуп-

ця; 

5) оцінюється вартість нематеріальних активів підприємства. Причому влас-

ник і  покупець оцінюють їх по-різному. Власник підприємства визначає їх як різ-

ницю між обсягом прибутку, одержаного його підприємством, і прибутком анало-

гічного середнього підприємства в даній галузі. Покупець оцінює вартість немате-
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ріальних активів як добуток можливих додаткових доходів на кількість прибутко-

вих років функціонування даного бізнесу з розрахунку 5-річної ретроспективи; 

6) розраховується вартість підприємства. Для цього до вихідної ціни бізнесу  

додається вартість нематеріальних активів. При цьому і покупець і продавець по-

винні розглянути податкові умови оцінки нематеріальних активів. Прибуток, який 

одержує власник підприємства від використання нематеріальних активів обклада-

ється податком також, як і звичайний дохід. Тому вартість бізнесу має бути збіль-

шена на суму відповідних податків. 

Оцінка вартості підприємства за допомогою методу капіталізованих дохо-

дів передбачає: 

1) розрахунок величини можливих річних надходжень підприємства на на-

ступний рік; 

2) визначення ставки доходу на капітал, вкладений у підприємство. Ця став-

ка відображає ступінь ризику бізнесу. Чим більший ризик, тим більша необхідна 

ставка доходу на капітал. Як показує статистика, для більшості підприємств з но-

рмальним рівнем ризику ставка доходу на капітал коливається в межах від 25% до 

33%. Найнижча ставка доходу, яку допускають покупці бізнесу - 20%. 

Капіталізована вартість підприємства розраховується як частка від ділення 

чистих річних надходжень на ставку доходу на капітал, яка виражена в десяткових 

дробах. Якщо, наприклад, ставка доходу на капітал складає 25%, то будь- який вид 

активів, який дає право на постійне одержання доходу, буде продаватися за ціною, 

яка в чотири рази (1/0,25) перевищує розмір самого доходу. 

Метод майбутніх доходів по суті представляє собою спробу покупця оціни-

ти майбутні доходи підприємства за теперішньою вартістю. Основна перевага 

цього методу - оцінка бізнесу виключно на базі потенціалу його майбутніх дохо-

дів, а недолік - ймовірний характер прогнозів у відношенні майбутніх доходів під-

приємства. 

Реалізація методу майбутніх доходів здійснюється поетапно. 
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На першому етапі плануються майбутні доходи покупця бізнесу на 5 років 

вперед. При цьому було б неправильно передбачати, що доходи будуть рости з ро-

ку в рік стабільними темпами. Однак слід уникати і простої екстраполяції тенден-

цій, які склалися в минулому. Спеціалістами по оцінці вартості бізнесу для мети 

планування майбутніх доходів рекомендується метод, який оснований на розробці 

трьох прогнозів: песимістичного, найбільш реального і оптимістичного. Потім за 

результатами цих трьох прогнозів знаходиться середньозважена величина за та-

кою формулою: 

6
4 ііі

і
ОПхРППП

ДП
++

=                                  (1.1) 

де ДПі - прогнозовані доходи за і-й рік; 

ППі - песимістичний прогноз на і-й рік; 

РПІ - найреалістичніший прогноз на і-й рік; 

Опі - оптимістичний прогноз на і-й рік. 

На другому етапі розраховуються доходи підприємства за теперішньою вар-

тістю. Для цього попередньо з врахуванням рівня ризику інвестицій в даний бізнес 

визначається дисконтний множник за формулою: 

ТК
М

)1(
1

+
=                                                        (1.2) 

де М - дисконтний множник; 

К - ставка доходу на капітал, яка вибрана у відповідності з встановленим рі-

внем ризику інвестицій в дане підприємство; 

Т - кількість років, які віддаляють даний рік від початку розрахункового ро-

ку. 

Підхід прямого порівняльного аналізу продажів називається методом порів-

няльних продажів, ринковим методом, методом ринкової інформації. 

Оцінювач приймає такі кроки для реалізації даного підходу: 

1) виявлення недавніх продажів порівнюваних об'єктів на ринку; 

2) перевірка інформації про угоди; 
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3) внесення поправок з врахуванням відмінностей між оцінюваним і кожним 

з порівнюваних об'єктів. 

Поправки, які впливають на ціну покупки: 

1) час; 

2) місцезнаходження - статус, доступ, зв'язки; 

3) умови продажу - звичайні або особливі закладні; мотивування і знання 

покупця і продавця; 

4) умови фінансування - коефіцієнт іпотечної заборгованості; процентна 

ставка; строк кредиту; амортизаційні  виплати; плата за фінансування; договори 

про участь; 

5) фізичні характеристики - фізичні параметри; якість будівництва і експлу-

атації; вигідність; функціональна придатність. 

Після завершення розрахунків оцінювач повинен уважно розглянути значи-

мість кожного вартісного показника. Логічний аналіз скоригованих даних за порі-

внюваними об'єктами приводить до висновку про вартість оцінюваного об'єкту. 

В основі ринкового методу лежить розрахунок коефіцієнта середньої ціни 

однієї акції. Реалізація цього методу починається з пошуку підприємств, які ана-

логічні до даного підприємства, чиї акції вільно продаються на ринку. Чим більше 

таких підприємств буде знайдено, тим більш обґрунтованими будуть наступні ро-

зрахунки. Потім визначаються коефіцієнти ціни однієї акції для кожного з цих пі-

дприємств. Для цього ринкова ціна акції ділиться на прибуток з кожної акції. На-

ступний крок - розрахунок коефіцієнта середньої ціни однієї акції як простої сере-

дньої арифметичної з коефіцієнтів цін кожної акції всіх знайдених підприємств. 

Щоб визначити вартість бізнесу, коефіцієнт середньої ціни однієї акції необхідно 

перемножити на суму чистих річних надходжень підприємства. 

Як видно з проведеного аналізу, ринковий метод характеризується достат-

ньою простотою. Основний його недолік полягає в труднощах пошуку аналогіч-

них підприємств. 
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Порівняльний аналіз ринкового методу, балансових методів і методів дохо-

дів показує, що не існує єдиного найкращого методу оцінки вартості бізнесу. Тому 

доцільно визначати вартість бізнесу декількома методами, а потім вибрати з них 

той, який найбільш підходить до конкретного випадку. 

До основних проблем, що виникають у інвесторів при реалізації вартісних 

критеріїв для прийняття управлінських рішень, можна віднести наступні: 

- високі фінансові витрати, пов’язані із залученням кваліфікованих оцінюва-

чів (визначення вартості одного підприємства-емітента – це окремий звіт про оці-

нку); 

- достатньо довгий часовий період (у середньому, оцінка вартості бізнесу 

одного підприємства займає час від двох до шести тижнів у залежності від склад-

ності об’єкту оцінки ); 

- неможливість самостійного застосування інвесторами.  

Таким чином, для вирішення зазначених проблем важливим є удосконален-

ня методичного забезпечення оцінки бізнесу. Воно має ґрунтуватись на відкритій 

інформації (річній звітності емітентів) і бути доступним для самостійного викори-

стання інвесторами та спрямованим на економію ресурсів часу і фінансових ресу-

рсів. 
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1.2. ЗАГРОЗИ ТА РИЗИКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ  

СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

  

Ткачук Г.О., к.е.н., доцент, 
Красножон Т.В., магістр спец. 071 «Облік і оподаткування», 
Сіденко Ю.І., магістр спец. 071 «Облік і оподаткування», 
Хлинова О.Й., магістр спец. 071 «Облік і оподаткування» 

 

Процес оцінки бізнесу будь-якого сучасного суб’єкта господарювання пе-

редбачає не тільки визначення справедливої вартості активів, зобов’язань, власно-

го капіталу та фінансових результатів діяльності, але й оцінку реальних загроз фі-

нансовій безпеці даного бізнесу. 

Відповідно до формулювання І.А. Бланка «загроза фінансовим інтересам яв-

ляє собою форму вираження їх протиріч з фінансовим середовищем функціону-

вання підприємства, яка відображає реальну чи потенційну можливість прояву де-

структивної дії різних факторів та умов на їх реалізацію в процесі фінансового ро-

звитку і яка приводить до прямого чи непрямого економічного збитку» 6.  

Вважається, що загроза фінансовій безпеці підприємства та його бізнесу – це 

стан того чи іншого фактора зовнішнього або внутрішнього середовища (або їх 

сукупності), яка прямо, або трансформуючись, може негативно вплинути на фі-

нансовий стан та (або) фінансові інтереси підприємства, призвести до зниження 

його фінансової стійкості, або перешкодити його фінансовому розвитку. 

Загрози фінансовій безпеці підприємства в економічній літературі також ви-

значають як: 

- наявне чи потенційно можливе явище або чинник, що створює небезпеку 

для реалізації фінансових інтересів підприємства 7; 

                                                 
6 Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью/ К. : Изд-во «Ника центр», Эльга, 2004. 784 с. 
7 Штангрет А. М. Методичні аспекти управління фінансовою безпекою підприємств. Науковий вісник НЛТУ Украї-
ни: зб. наук.-техніч. праць. 2013. Вип. 23.2. С. 328–335., с.332. 
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- потенційні або реальні дії фізичних або юридичних осіб, що порушують 

стан захищеності суб’єкта підприємницької діяльності та здатні призвести до при-

пинення його діяльності, або до фінансових та інших втрат 8; 

- можливий негативний наслідок дії факторів зовнішнього середовища і вну-

трішньої еволюції компанії для її фінансового стану 9; 

- стан того чи іншого фактора його зовнішнього або внутрішнього середо-

вища (або їх сукупності), який прямо або трансформуючись, може негатив впли-

нути на фінансовий стан та (або) фінансові інтереси підприємства, призвести до 

зниження його фінансової стійкості, або перешкодити його фінансовому розвит-

ку10; 

- реальну або потенційну можливість прояву деструктивного впливу різних 

чинників на фінансовий розвиток підприємства, що призводить до певного еконо-

мічного збитку 11; 

– наявне чи потенційно можливе явище або дія, що створює небезпеку для 

реалізації фінансових інтересів підприємства та перешкоджає ефективному вико-

ристанню наявних ресурсів і ринкових можливостей 12; 

- реальні події, процеси, обставини або дії зловмисників, що здатні завдати 

моральних, фізичних чи матеріальних збитків 13; 

- реально чи потенційно важливі дії або умови навмисного чи випадкового 

(ненавмисного) порушення режиму функціонування підприємства шляхом заподі-

                                                 
8 Підхомний О. М., Микитюк Н. О., Вознюк І. П. Типологія загроз фінансовій безпеці суб’єктів підприємницької 
діяльності. URL: http://vlp.com.ua/files/20_29.pdf (дата звернення: 28.04.2019 р.). 
9 Саруханян Г. А. Финансовая безопасность компании: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук: 
спец. 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит». М., 2013. 23 с., с.7. 
10 Мойсеєнко І. П., Марченко О. М. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства: навч. посіб. Львів, 
2011. 380 с, с.32–33. 
11 Запорожцева Л. А. Финансовая безопасность предприятия при переходе на МСФО. Международный бухгалтер-
ский учет. 2011. № 36 (186). С. 46–51., с.48 
12 Мандзіновська Х. О. Методичні засади процесу гарантування фінансової безпеки машинобудівного підприємст-
ва. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техніч. праць. 2015. Вип. 25.4. С. 248–253., с. 49. 
13 Соснин А.С., П.Я. Пригунов.  Менеджмент безопасности предпринимательства : учебн. пособ. 
К. : Изд-во Европейского ун-та, 2002. 504 с. 
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яння матеріальних (прямо або непрямо) збитків, що призводить до фінансових 

втрат, зокрема і до втрати вигоди 14; 

- такий розвиток подій, внаслідок яких збільшується можливість або появля-

ється вірогідність порушення нормального функціонування підприємства та запо-

діяння збитків15.  

Своєчасно виявлення загроз фінансовій стійкості та незалежності надає мо-

жливість керівництву підприємства оцінити ймовірні ризики, обрати відповідну 

стратегію управління та розробити розробити конкретні заходи щодо зменшення 

розміру матеріальної шкоди. 

Загрози фінансовій безпеці підприємницької діяльності і бізнесу вцілому 

можуть бути дуже різноманітними. Виділяють наступні класифікаційні групи за-

гроз фінансовій безпеці підприємства виходячи із різних критеріїв: 

1) За джерелом виникнення всі загрози можна поділити на зовнішні і внут-

рішні. До зовнішніх можна зараховувати такі, наприклад, як розкрадання матеріа-

льних цінностей особами, що не працюють у цій фірмі, промислове шпигунство, 

незаконні дії конкурентів, здирство з боку кримінальних структур.  

Внутрішні загрозт пов’язані із розголошуванням власними співробітниками 

конфіденційної інформації, низькою кваліфікацією фахівців, які розробляють до-

говірні документи, неефективною роботою служби фінансової або економічної 

безпеки й осіб, що відповідають за перевірки. Найбільшу небезпеку, як правило, 

становлять зовнішні загрози, оскільки внутрішні загрози, часто, – це реалізація зо-

внішніх «замовлень».  

 

                                                 
14 Ярочкин В.И. Предприниматель и безопасность. Ч. 2. М. : Издво «Экспертное бюро», 1994. 112 с.   
15 Гапоненко В.Ф., Безпалько А.А., Власков А.С.  Экономическая безопасность предприятия: подходы и принципы 
М. : Изд-во №Ось-89», 2006. 208 с. 
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2) За рівнем тяжкості наслідків: загрози з високою, значною, середньою і 

низькою тяжкістю наслідків. Висока тяжкість означає, що ці загрози можуть приз-

вести до різкого погіршення всіх фінансових показників діяльності суб'єкта підп-

риємництва, що спричиняє негайне припинення його діяльності або завдають та-

кої непоправної шкоди, яка призведе до таких наслідків пізніше. У цьому разі від-

бувається ліквідація фірми. Значний рівень тяжкості наслідків реалізації загроз 

припускає можливість нанесення фірмі таких фінансових втрат, які негативно 

вплинуть на основні фінансові показники фірми, на її діяльність в майбутньому і 

долаються протягом тривалих термінів часу. 

Середній ступінь тяжкості означає, що подолання наслідків здійснення цих 

загроз вимагає витрат (наносить втрати), зіставні з поточними витратами фірми і 

не вимагає значного часу. Наслідки реалізації загроз з низьким ступенем наслідків 

не мають якого-небудь істотного впливу ні на стратегічні позиції фірми, ні навіть 

на її поточну діяльність. 

Зазначимо, що ступінь тяжкості фінансових загроз суттєво впливає на ціну 

бізнесу: чим вище важкість загроз, тим більше коштів вимагає підтримка необхід-

ного рівня фінансової (економічної) безпеки, що, відповідно, знижує вартість біз-

несу за умов його продажу. 

3) За можливістю передбачення ймовірність виникнення та економічні нас-

лідки – передбачуванні та непередбачувані. 

4) За адекватністю оцінки рівня небезпеки: об’єктивні та суб’єктивні. Об'єк-

тивні – це загрози, що спричинені стихійними природними явищами (землетруси, 

урагани і т. ін.); суб'єктивні – це такі, що допускаються (спричинені) діяльністю 

працівників підприємства.  

Також можна виділити й інші класифікаційні групи загроз, що впливають на 

фінансовий стан підприємства та економічну безпеку його бізнесу. 

Найбільщ розповсюдженою є класифікація загроз фінансової безпеки підп-

риємства на внутрішні та зовнішні загрози. 
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Зовнішні загрози – це різні негативні дії, які доводять підприємство до 

кризового становища, або погіршують конкурентноздатність підприємства на 

ринку. До зовнішніх загроз відносять (рисунок 1.1): 

 

 

ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ БІЗНЕСУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 
Зовнішні загрози  Внутрішні загрози 

   
- економічна криза (інфляція, обвал фо-

ндових бірж тощо) 
- спекулятивні операції на ринку цінних 

паперів; 
- недобросовісна конкуренція; 

- недостатня підтримка з боку держави 
(нестабільне законодавство, відсутність 

пільгового  
кредитування тощо); 

- незаконне заволодіння майном окре-
мими особами – рейдерство; 

- форс-мажорні обставини стихійні лиха, 
воєнні конфлікти тощо) 

 

  
- низький рівень зпбезпечення технічного тех-
нологічного, фінансового та кадрового потен-

ціалу 
-нестабільний фінансовий стан 

- неефективне фінансове планування та управ-
ління активами; 

- малоефективна ринкова стратегія; 
- помилкова корпоративна, цінова і кадрова 

політика; 
- прорахунки менеджерів 

   
Напрями боротьби із внутрішніми та зовнішніми загрозами визначаються 

стратегією підприємства 
 

Рис. 1.1. Внутрішні та зовнішні загрози фінансовій безпеці бізнесу 

 

– спекулятивні операції на ринку цінних паперів; 

– недобросовісна конкуренція; 

– недостатній контроль бізнесу з боку держави; 

– лобіювання конкурентами недостатньо виважених рішень органів влади; 

– незаконне заволодіння майном окремими особами – рейдерство; 
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– форс-мажорні обставини стихійні лиха, воєнні конфлікти, а також форс 

мажорні обставини економічного характеру(економічна криза, блокада, ембар-

го,несприятлива, або різка зміна курсу валюти, обвал фондових бірж). 

Внутрішні загрози – це недосконала діяльність самого підприємства, або 

різні прорахунки персоналу підприємства через які підприємство неефективно 

проводить фінансові операції, виробляє не конкурентно-здатний товар, що не-

гативно впливає на діяльність підприємства. 

До внутрішніх загроз відносять: 

– неефективне фінансове планування та управління активами; 

– малоефективна ринкова стратегія; 

– помилкова ціньова і кадрова політика; 

– прорахунки менеджерів. 

В свою чергу в межах сукупності внутрішніх та зовнішніх загроз можна ви-

ділити окремі класифікаційні групи. Так С. Фролов виділяє для підприємства вну-

трішні загрози мікросередовища та макросередовища (табл. 1.2).  

Таблиця 1.2 

Внутрішні та зовнішні загрози мікросередовища 

 
Види загроз Перелік загроз 

 
Внутрішні загрози 

 
Загрози перацій-
ної діяльності 

Неефективний маркетинг, неефективна структура витрат, низький рівень 
використання основних фондів, високий розмір страхових і сезонних за-
пасів, недостатньо диверсифікований асортимент продукції, неефектив-
ний виробничий менеджмент 

Загрози інвести-
ційної діяльності 

Довготривалість освоєння інвестиційних ресурсів, суттєве перевитрачан-
ня інвестиційних ресурсів, недосягнення запланованих обсягів прибутку 
за здійсненими інвестиційними проектами, неефективно сформований 
фондовий портфель, неефективний інвестиційний менеджмент 

Загрози фінансо-
вої діяльності 

Неефективна фінансова стратегія, неефективна структура активів, надмі-
рна частка позикового капіталу, висока частка короткострокових джерел 
залучення позикового капіталу, перевищення допустимих меж фінансо-
вих ризиків, неефективний фінансовий менеджмент 
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Продовження табл. 1.2
Види загроз Перелік загроз 

 
Зовнішні загрози 

 
 
Ресурсні загрози 

Незадовільний стан і якість використання основних фондів, матеріально-
сировинних і паливноенергетичних ресурсів, велика матеріаломісткість 
виробництва, високий рівень матеріальних втрат 
Застаріла технологія виробництва 
Низька якість кадрів, дефіцит і висока плинність кадрів, втрата провід-
них працівників 

 Відсутність доступу до інформації, незадовільний стан системи інформа-
ційного забезпечення прийняття управлінських рішень 
Незадовільний стан організаційної структури управління, стилю та засо-
бів управління, несвоєчасність прийняття управлінських рішень 
Недостатність власного капіталу, недостатня мобільність капіталу, не-
можливість доступу до кредитних ресурсів, збитковість діяльності 
Неможливість територіальної диверсифікації діяльності, зміни району 
збуту продукції 
Невідповідність товарних запасів попиту споживачів, неефективність ка-
налів реалізації та збуту товарів 

Постачальники Зірвання, неналежне виконання укладених договорів; відмова від співро-
бітництва; низька якість сировини, комплектуючих матеріалів; високий 
рівень цін; неритмічність постачання 

Конуренти Жорстка цінова та нецінова конкуренція; застосування її недобросовіс-
них форм, зокрема недобросовісної реклами; копіювання товарного зна-
ку чи товарної марки; переманювання цінних кадрів та клієнтури конку-
рентами; комерційний шпіонаж; недружні захоплення та поглинання, 
рейдерство тощо 

Споживачі Розірвання договірних відносин; відмова від відвантаженої продукції; 
затримка її оплати; неплатоспроможність, банкрутство дебіторів; зміна 
смаків і вподобань споживачів 

Банки Високий рівень кредитних ставок; жорсткі умови надання кредитів; не-
належний розвиток окремих банківських послуг 

Органи державної 
і місцевої влади 

Дискримінація підприємства; корупція посадових осіб; надання подат-
ковх та інших пільг конкурентам тощо 

Контактних ауди-
торій підприємст-
ва (ЗМІ, громад-
ських організацій, 
профспілок та ін-
ших) 

 
Поширення будь-якої інформації, що може негативно вплинути на діло-
вий імідж підприємства; висунення вимог, які суперечать фінансово-
економічним інтересам підприємства; організація страйків працівників 
підприємства тощо 

 

*Складено авторами за аналізом джерел16 

 
                                                 
16 Управління фінансовою безпекою економічних суб’єктів: навчальний посібник / за заг. ред. д-ра екон. наук, 
проф. С. Фролова ; [С. Фролов, О. Козьменко, А. Бойко та ін.]. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. 332 с. 
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При цьому до загроз мікросередовища віднесені  загрози діяльності (опера-

ційної, інвестиційної та фінансової) та ресурсні загрози (тезнічні. Технологічні, 

трудові, інформаційні, фінансові тощо). З макросередовищем автор повязує взає-

мовідносини з постачальниками, споживачами, державними органами тощо.Таким 

чином для визначення переліку внутрішніх загроз для конкретного підприємства 

необхідно зробити аналіз внутрішнього та зовнішнього середва. 

Сучасні науковці визначають, що загроза - категорія конкретна, але вторинна і ви-

пливає з ризику та виникає тільки за наявності певних умов 17. 

Ризик - це ймовірність виникнення збитків або недоотримання прибутків 

порівняно з очікуваним варіантом.  

Залежність між рівнями ризику і фінансової безпеки зворотня: чим вище рі-

вень фінансового ризику, тим нижчим є рівень фінансової безпеки, і навпаки18.  

В свою чергу загроза є завершеною подією, яка потребує необхідності попе-

редження та визначення впливу події на подальше функціонування підприємства 

та оцінку результатів та вартості його бізнесу. Виходячи із взаємозв’язків між ви-

щезазначеними категогоріями можна виділити наступні етапи оцінки впливу ри-

зиків та загроз фінансовій безпеці сучасного підпрства на результати та вартість 

його бізнесу: 

1) моніторинг та виявлення ймовірних ризиків при здійсненні конкретного 

бізнесу; 

2) аналіз наявності реальних загроз фінансовій безпеці підприємства; 

3) оцінка рівня фінансової небезпеки під впливои реальних загроз; 

4) оцінка впливу рівня фінансової небезпеки на оцінку результатів бізнесу та 

його вартості. 

Виявлення та вимір конкретних фінансово-бізнесових ризиків й загроз є ак-

туальною проблемою сьогодення, яка вирішується комплексно. При цьому засоби 

                                                 
17 Горячева К.С. Механізм управління фінансовою безпекою підп-риємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка організації та управління підприємствами». К., 2006. 
18 Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія і практика: навч. посі-бник. К.: ЦУЛ, 2009. 328 с. 
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захисту від їх впливу визначаються стратегією управління фінансово-економічною 

безпекою підприємства.  

 

 

1.3. СТВОРЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ ТА  ЗАГРОЗИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ  

УКРАЇНИ   

 

Немченко В.В., д.е.н., професор 

 

Незважаючи на то, що існує мораторій, земля в Україні продається і купу-

ється за різними корупційними схемами. До таких схем відносяться оренда термі-

ном 49 років, фіктивні договори позики і стягненнянеіснуючої заборгованості 

шляхом позиву до суду з оплатою у рахунок боргу землею, рейдерські захоплення, 

зміна цільового сільськогосподарського призначення землі для забудови та багато 

інших.  Так, за даними державної служби статистики, у 2017 році середня орендна 

плата 1 га паю в Україні складала 50 дол., тоді як у країнах Європи вона досягає 

250 дол.   Селяни вимушені здавати в оренду землю за заниженою ціною, не маю-

чи захисту, а аґрохолдинги отримують надприбутки. Як вважає експерт із земель-

них питань, доктор економічних наук В.Данкевич: «Допоки 18-й рік поспіль в 

українському суспільстві триває дискусія про необхідність впровадження чи не  

впровадження ринку земель, він давно існує, діє і навіть розвивається за власними 

законами, викривленими заборонами чинного законодавства. Обмеження (у ви-

гляді мораторію) не унеможливили цей ринок, а лише деформували його»19. 

За даними «Моніторингу земельних відносин», презентований Світовим ба-

нком, на українському земельному ринку, і зокремаОдещини, у досить значних 

обсягах відбуваються транзакції купівлі-продажу, оренди, іпотеки, спадкування, 

                                                 
19 Данкевич В. Ринок сільськогосподарських земель Одещини існує. Але – спотворений. Вечерняя Одесса, 5 февра-
ля 2019 г., № 14. 
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міні-дарування. Лише за два роки на ринку сільськогосподарських земель в Украї-

ні було проведено понад 3,2 млн. транзакцій. 

Левова частина усіх операцій – оренда;  друга за кількістю – спадкування. 

Причин тому декілька, основна – зовсім не ринкова. Це – відсутність у власників 

альтернативи, якщо власник паю не може або не бажає обробляти пай сам. На сьо-

годні, оренда є домінуючою операцією на ринку сільськогосподарських земель в 

Україні – як приватних, так і державних. Ці дані занижені, тому що не враховують 

«тіньову» оренду. 

Кредитування малих та середніх фермерів під заставу земельних ділянок (як 

це практикується, наприклад, у європейських країнах) фактично неможливе, адже 

переважна їх більшість працює на землі на правах оренди. Відповідно, орендована 

земля не є для них активом, який можна використовувати для залучення банківсь-

кого фінансування, тобто взяти кредит на купівлю пального, добрив чи на будів-

ництво сховищ для зберігання вирощеної продукції. Тому й відсоток іпотеки серед 

усіх транзакцій складає всього – 0, 05% по Україні. Ось чому, В.Данкевич називає 

такий тип ринку «орендно-цвинтарним», оскільки власники паїв, які не обробля-

ють землю, фактично можуть або здати в оренду, або передати у спадок. 

У той же час, впровадження ринку землі сільськогосподарського призначен-

ня з їх вільною купівлею-продажом створює серйозну загрозу національній безпе-

ці України. До таких загроз можна віднести: 

- захоплення значної частки земель аґрохолдингами, іншими державами та 

народами, що буде сприяти розвитку латифундій; 

- земельна рента буде привласнюватись не державою, а олігархами і вико-

ристовуватись не завжди в інтересах селян; 

- селяни залишаться без землі, низька їх платоспроможність не дозволяє їм 

щось купувати. Вони вимушені будуть продавати землю за штучно заниженими 

цінами; 



 28

- знищення українського села як соціокультурної структури, вимирання на-

селення, міграція молоді у міста та еміграція за кордон; 

- монокультурний розвиток, монополізм будуть сприяти значному подоро-

жчанню харчових продуктів, зниженню життєвого рівня українців; 

- деградація землі, погіршення екологічного стану навколишнього середо-

вища. 

Все це свідчить, що земельна реформа в такому вигляді буде гальмувати ро-

звиток АПК та всієї економіки України, залишає її у якості сировинного додатка 

розвинутих держав. 

Зростання нашого експорту традиційно пов’язано з сировиною – металургі-

єю та сільським господарством. При чому,продукція АПК займаєперше місце в 

експорті країни, а саме – 42,5%.  

У 2019 році на світовому ринку складаються позитивні умови для експорту 

продукції АПК. За розрахунками аналітиків США, у цьому році світове виробниц-

тво пшениці складе 736 млн. тон – на 3% менше, ніж у минулому році, а спожи-

вання зросте – на 5,23 млн. тон. 20.  Це, безумовно, буде позитивно сприяти зрос-

танню цін на вітчизняне зерно. У той же час, вже сьогодні українські виробники 

зерна не здатні суттєво збільшити експорт. Низька забезпеченість мінеральними 

добривами, низька платоспроможність фермерів, які не здатні їх придбати та інше 

– все це буде вести до погіршення якості землі і отримання високих врожаїв у 

майбутньому. Як вважає В.Саблук: «Пшениця втратить у 2019 році 10% потенціа-

лу врожайності, а це на 5 млрд. грн. виробленої продукції. Для конкретного фер-

мера це 800 – 1000 грн. недоотриманого прибутку з кожного гектару, що у ком-

плексі негативно вплине на ВВП, тобто на пенсії, соціальні виплати, валютні над-

ходження».  

                                                 
20 Паливода А. Агро прогноз – 2019: чегождатьагропромуУкраины. Зеркалонедели, 12. 18 января 2019, № 1226. 
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Аналіз розвитку земельних відносин у країнах з ринковою економікою свід-

чить, що земля розглядається як об’єкт господарювання, ніж як об’єкт власності. 

Абсолютним залишається право власника на продукти виробництва, але в жодній 

країні не визнається таке право по відношенню землі. Ось чому, удосконалення 

земельних відносин все більше направлене на державне стимулювання і підтрим-

ку орендарів, збереження землі, охорону навколишнього середовищау розвинутих 

країнах. Як писав Г.Г.Кірейцев: «Сільське господарство розвивається, крім законів 

соціології, фізики та хімії, ще й на підставі дії біологічних законів. І ці закони дик-

тують швидкість обороту капіталу, від якого залежить, яку масу прибутку ми мо-

жемо отримати. Мусимо будувати механізм ціноутворення та вводити і реалізову-

вати його так, щоб була якісна продукція і щоб не жити за рахунок майбутніх по-

колінь, тобто на принципах рівновагого природокористування. Без амортизації ви-

користовувати землю неможливо» 21. 

Здійснюючи земельну реформу, необхідно орієнтуватись на досвід Норвегії, 

Австрії, Ізраїлю та інших. Наприклад, в Ізраїлі 95% землі знаходиться в державній 

та комунальній власності (і надаються в оренді), і лише 5% - у приватній, і тільки 

тому, що ця земля була скуплена у палестинців у 1948 році. Забороняється продаж 

землі і у Торі.22. 

У ФРН заборонено роздроблення земельних ділянок за будь-яких змін влас-

ників, використання сільськогосподарських угідь не за призначенням або непро-

дуктивно. Тут передбачений державний контроль за угодами по відчуженню земе-

льних ділянок; пріоритет надається інтересам орендаря, а не особі, яка віддає зем-

лю в оренду. 

Певною мірою держава регулює ринок землі. Тобто поряд із вільним її обі-

гом існують певні правові обмеження при купівлі-продажу землі. Землевласник 

                                                 
21 Кірейцев Г.Г. Розвиток обліку як суспільно-економічної науки та управлінської практики в сучасних умовах. 
Стенограма Десятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників 10-11 квітня 2008 року. 
К.: Інститут аграрної економіки, 2008, с.92 – 94. 
22 Осипчук С. Земле развод. Зеркалонедели, 12 февраля 2011 г., № 5. 
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повинен мати  спеціальну освіту, пройти досить тривале стажування, а часто ро-

ками працювати у батька як компаньйон. Лише довіявши свою здатність вести го-

сподарство на землі на сучасному рівні, спадкоємець набуває право на батьківське 

господарство. Тільки в такому випадку він може розраховувати на допомогу дер-

жави, яка завжди стежить, щоб при успадкуванні не допускався поділ землі. У 

Швеції, наприклад, право на володіння землею надається тільки особі, яка має 

сільськогосподарську освіту, досконало володіє основами агротехніки й ветерина-

рії, добре знає економіку, вміє керувати автомобілем й трактором, розуміється на 

механізації.  

Підприємництво в аграрній сфері економіки має певні особливості, зумов-

лені істотним впливом природних факторів на результати виробництва та викори-

станням землі, яка є і засобом праці, і предметом праці, і просторовим базисом ро-

зміщення господарства. Землеробство має сезонний характер, і підприємці отри-

мують нерівномірний вихід продукції, скоригований погодними умовами. Ось чо-

му, важлива функція державної земельної політики полягає у збереженні й підви-

щенні родючості ґрунту – основної ресурсної бази землеробства. У таких випадках 

фермер не несе витрат на поліпшення основного засобу виробництва, а якщо і не-

се –  то частково. 

Вагомим чинником, що обмежує розвиток ерозійних процесів у США, став 

Закон про продовольчу безпеку, прийнятий ще у 1985 році. Він передбачав ство-

рення резервного фонду площ за рахунок оренди державою у фермерів 18 млн. га 

земель, найбільше уражених ерозією. Держава, стимулюючи створення резервного 

фонду, надає фермерам технічну допомогу і компенсує близько 50% усіх витрат 

на залуження або заліснення земель, що виводиться з обігу. Крім того, фермери, 

які продовжують вести виробництво на землях з рівнем ерозії, що перевищує до-

пустимий, повинні обов’язково проводити ґрунтозахисні заходи. В інших випад-

ках вони позбавляються усіх державних субсидій 23.  

                                                 
23 Макаренко П.М. Моделі аграрної економіки. К.: ННЦ ІАЕ, 2005. 682 с. 
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Стосовно екологічного аспекту, то жодна з форм власності на землю не має 

явних переваг або недоліків. Тут вирішальну роль відіграє  державна система га-

рантування екологічної безпеки. Так, фермерів усіх країн Європи турбує екологіч-

не середовище. У багатьох з них воно перебуває у критичному стані.  

Досвід земельних відносин розвинутих країн дозволяє прийти до висновку, 

що ринок сільськогосподарських земель має право на існування. Він необхідний і 

як умова, і як засіб розвитку аграрного сектора, інститут, забезпечуючи підвищен-

ня продуктивності і ефективності сільськогосподарського виробництва. Низька 

платоспроможність населення не дозволяє створити цивілізований ринок землі і 

існує загроза, що земля буде скуплена олігархами. 

Аналіз дослідження ринку землі дозволяє зробити висновки: 

1. Створення цивілізованого ринку землі, відповідної інфраструктури,  мо-

же надати міцний поштовх залученню інвестицій, розвитку малого та середнього 

бізнесу на селі. У той же час, Україна ще не готова до створення ринку землі. Для 

його розвитку необхідне реформування всієї економіки, що здатне підняти життє-

вий рівень населення і ціну землі. 

2. Значне місце на ринку земельних ресурсів відводиться державі. Держава 

не тільки визначає розмір земельної ділянки, але й розмір оренди, її термін. Пріо-

ритет надається оренді, а не приватній власності. Держава повинна стимулювати 

власників та орендарів підвищувати її родючість. 

3. В Україні держава зобов’язана обмежувати діяльність аґрохолдингів, що 

не  дозволить монополізувати виробництво, забезпечити монокультурний розви-

ток, наносячи шкоду навколишньому середовищу. 
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1.4. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІНОВАЦІЙНОГО  РОЗВИТКУ 

ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Немченко Г.В., аспірант, асистент кафедри управління бізнесом 

 

Найважливішим джерелом наповнення бюджету повинна стати інноваційна 

діяльність, що забезпечить стабільне зростання економіки регіону. Як свідчить до-

свід, країни з сучасною промисловістю демонструють меншу сприйнятливість до 

глобальних потрясінь і здатні більш успішно долати випробування. Генератором 

технічного прогресу і інновацій в економіці виступає переробна промисловість. За 

даними Європейської комісії, кожне робоче місце в переробній промисловості 

означає створення ще двох робочих місць у інших секторах 24. Експорт готових 

харчових продуктів за 11 місяців 2018 року зріс на 5%, а їх імпорт –  збільшився 

більш чим на 22%, на 24% – імпорт різних промислових товарів, в їх експорт – 

тільки на 15,7%, ліків Україна продала іншим країнам на 190 млн. дол., а закупила 

на 1,7 млрд. дол 25.  

Важливе значення у створенні інноваційної моделі розвитку і наповненню 

бюджетів регіонів і країни відводиться кластерам. У 2017 році Україна та Молдова 

почали реалізацію проекту «Розвиток українсько-молдавського транскордонного 

виробничо-наукового-освітнього кластера по переробці вторинних продуктів ви-

норобства», який впроваджено у результаті отримання гранту і фінансується Єв-

ропейським Союзом в рамках Програми територіального співтовариства країн 

Східного партнерства  (ЕаРТС) через німецьке товариство міжнародного співтова-

риства (GIZ). Основним напрямком проекту є залучення концепції «зеленої енер-

гетики» у сфері переробки вторинних продуктів виноробства. Зараз більша частка 
                                                 
24 Новак И., Покотипенко Р. Занятость в индустрии 4.0: определяемнациональныеприоритеты. Зеркалонедели, 26 
января – 1 февраля 2019 г., № 1228. 
25 Самаева Ю. Себе в убыток. Об особенностяхвнешнейторговлиУкраины. Зеркалонедели, 26 января – 1 февраля 

2019 г., № 1228. 
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вторинної сировини виноробства не утилізується. При переробці винограду утво-

рюється приблизно 15-20% відходів, раціональне використання яких дає можли-

вість отримати продукти, представляючи цінність для багатьох галузей. Світовий 

досвід  свідчить, що з вторинної сировини виноробства можна отримати таніни, 

винну кислоту, виннокислі солі, етиловий спирт та інше. 

Незважаючи на переваги кластеру з переробки винограду, на нашу думку, 

вони не завжди будуть ефективними і життєздатними, оскільки кооперація повин-

на бути не тільки між галузями у рамках одного кластеру або регіону, а всієї краї-

ни. 

Кластер, хоча і сприяє розвитку АПК, але він не здатен підтримати іннова-

ційні технології, які не входять до нього, а лише «окремих» видів аґропродоволь-

чої продукції і не можуть сприяти формуванню  інноваційної структури регіону. 

В країнах ЄС регіональна політика у старому розумінні не використовується 

з 2010 року. На її зміну прийшла концепція регіональної політики з інноваційним 

інструментом досягнення – смарт-спеціалізацією, яка сприяє структурним змінам 

в економіці регіонів 26.  

Поки що смарт-спеціалізація не застосовується в умовах фінансової децент-

ралізації кластери консервують застрілу структуру економіки, гальмують розвиток 

інноваційних галузей.  

Не може бути ефективним кластер, який орієнтується на виробництво одно-

го продукту і на експорт. Такий кластер може сприяти монополізму і сировинно-

му, монокультурному напрямку розвитку. Ось чому вчені Інституту аграрної еко-

номіки вважають доцільним  «надавати можливість аґрохолдингам створювати 

кластери, обмежуючи їх діяльність антимонопольним законодавством і загальною 

системою оподаткування» 27. 

                                                 
26 Снеговая Е.  Smart – cпециализация и stupid – реализация. Зеркалонедели, 28 апреля. 11 мая 2018, № 1191.  
27 Поливода А. Господдержка аграрного сектора: хочетсяпомочь, но некому. Зеркалонедели, 27 октября – 2 ноября 
2018 г.,№ 1215. 
 



 34

На нашу думку, створення об’єднання взаємопов’язаних сільськогосподар-

ських та харчових фірм, інститутів у регіоні стане ефективним лише у тому випа-

дку, якщо до такого кластеру буде входити банківська або пара банківська  струк-

тура, яка зможе приймати участь у фінансуванні виробництва високоякісних, еко-

логічних, інноваційних продуктів. 

Все це свідчить, що сьогодні у розробці і розбудові інноваційно-

інвестиційної моделі країни зобов’язані   приймати участь держава і регіони, ви-

користовуючи індикативне планування. 

Важливим показником інноваційної діяльності підприємств повинен стати 

ефект від інновацій. Для цього, необхідно планувати ці показники і доводити до 

підприємств, коли держава та регіони (разом або окремо) будуть робити вигідні 

для них замовлення, враховуючи ефект від інновацій, обираючи найбільш важливі 

та корисні харчові продукти та технології на конкурсній основі.  

Незважаючи на те, що сьогодні здійснюється орієнтація на виробництво 

екологічно чистих продуктів, необхідно розробляти такі харчові продукти, інгре-

дієнти яких були би корисні для людини. Все це передбачає «союз» харчової про-

мисловості і охорони здоров’я,  тобто медична експертиза зобов’язана «доповню-

ватись» економіко-екологічною.  Ось чому, чим вище якість харчової продукції, 

тим вище буде і конкурентоздатність, менеджмент в умовах насиченого ринку, 

якість навколишнього середовища та якісне відтворення робочої сили, тривалість 

життя, зростання ВВП регіону та країни. 

Незважаючи на зростання ролі держави, індикативне планування у іннова-

ційній діяльності необхідно враховувати особливості наукових досліджень, коли 

відкриття іноді здійснюються випадково не за якоюсь програмою. Неможливо пе-

редбачити прорив, складно вгадати галузь, в якій він здійсниться. Тому, недоціль-

но такі стартапи залишати без уваги, тому від них залежить конкурентоздатність 

не тільки регіону, а країни в цілому, структура майбутньої економіки. У зв’язку з 

цим необхідно розробити фінансові механізми, які дозволили інвестувати у випад-
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кові, ефективні та перспективні дослідження (стартапи). З цією метою Кабмін 

України  заклав у держбюджет на 2019 рік 50 млн. грн. для Фонду розвитку інно-

вацій, з якого 4 млн. грн. буде витрачено на зарплату працівників створеної уста-

нови. Фонд буде розподіляти надані кошти за грантами розміром від 25 до 75 ти-

сяч доларів. Держава не отримає частку у стартапах, адже повернення вкладених 

коштів, як при кредитуванні не передбачається. Відсутні і державні пріоритети у 

виборі грант отримувачів 28.  Звичайно, на нашу думку, такий фонд, його незначні 

розміри,  не може покрити витрати і здійснити серйозний прорив в інноваційній 

діяльності, а його розподіл створює умови для корупції. Є позитивний досвід ін-

ших країн у підтримці стартапів. Так, в Ізраїлі створили аналогічний фонд Yozma,  

вклавши в нього 100 млн. дол., а у Фінляндії – Sitra  - 200 млн. дол. Кошти з цих 

фондів надавались стартапам при умові залучення власних коштів, зменшуючи 

можливості шахрайства. Це дозволило за 4 роки фонду Yozma збільшити свої ро-

зміри зі 100 млн. дол. до 5 млрд.дол. 

Недостатній контроль за якістю харчових продуктів, їх технологією вироб-

ництва, з боку держави, або надмірний можуть сприяти корупції. Згідно з 

У.Альбрехтом (трикутник шахрайства) корупції на фірмі сприяють: 

1. Тиск на працівника зовнішніх обставин (низький рівень життя, зарплати, 

безробіття та інші). 

2. Аргументи для самовиправдання (офіційні приклади порушень закону у 

засобах масової інформації). 

3. Можливість здійснення (поганий або відсутній контроль) 29. 

Слід відзначити, що деякі шляхи по покращенню контроля якості харчових 

продуктів здійснюються в Україні. Так, в 2018 році вступив в силу закон України 

№2042 18.05.2017 року «Про державний контроль за дотриманням законодавства 

                                                 
28 Овдиенко И. Низкий старт. – business ZAVARNIK, декабрь 2018\ январь 2019, с. 44 – 45. 
29 Немченко В.В., Хомутенко В.П., Хомутенко А.П. Практичний курс внутрішнього аудиту. За заг. ред. проф. Нем-
ченка В.В. Підручник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 240 с. 
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про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я 

та благополуччя тварин». Цим законом передбачається перевірка харчової проду-

кції підприємств і застосування високих штрафів у випадку невідповідності. Безу-

мовно, це позитивний крок у покращенні якості харчової продукції. У той же час, 

закон має деякі положення, які значно знижують ефективність його дії. Напри-

клад, у статті 1.3 закону аудит розглядається , як «систематичне та незалежне ви-

вчення певної дії з метою визначення того, чи відповідає така діяльність та 

пов’язані з нею результати запланованим заходам і, чи такі заходи впроваджені 

результативно та у спосіб, який дозволяє досягти поставленої мети». Тобто автори 

закону не розглядають аудит як незалежний фінансовий контроль, що робить його 

неефективним і недостатнім. 

Відомо, що фінансово-господарський контроль виконує інформаційну, мобі-

лізуючу і профілактичну функції. На нашу думку,необхідно ще враховувати і про-

гнозування їх  якості і вплив на здоровіє людейщодо перевірки харчових продук-

тів. Як справедливо підкреслює А.А.Шевчук: «В умовах децентралізації фінансове 

забезпечення місцевих бюджетів залежить від ефективної ролі контролю, який по-

винен сприяти економічному зростанню та виконанню місцевих бюджетів і базу-

ватися на реалізації контрольної функції фінансів…» 30. 

Не зрозуміло до кінця, як в умовах бюджетного дефіциту, за рахунок кого і 

чого будуть створені і забезпечуватись сучасні коштовні лабораторії. Акцент у пе-

ревірках роблять лише на ветеринарний контроль, а вплив на здоровіє людини від 

споживання харчових продуктів взагалі відсутній. Але в статті 17, п.1 закону де-

кларативно відмічається пріоритетність «безпеки у питаннях життя і здоров’я лю-

дини перед будь-якими іншими інтересами та цілями у сфері господарської діяль-

                                                 
30 Шевчук А.А. Фінансовий контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів місцевих бюджетів та 
їх прогнозування. Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.е.н. К.: Інститут аграрної економіки, 2015. 24 
с.       
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ності». У той же час, до експертизи, роботи не залученожодного лікаря і вплив на 

здоров’я людини залишається майже невідомий.  

Викликає сумнів, що (стаття 12, п.7) «шкода завдана фізичній чи юридичній 

особі незаконними рішеннями посадової особи компетентного органу відшкодо-

вується за рахунок коштів бюджету». Це не тільки веде до безвідповідальності, 

але створює умови для корупційний дій. 

Отже, в результаті дослідження були отримані наступні висновки: 

Найважливішим джерелом наповнення бюджету повинна стати інноваційна 

діяльність, що забезпечить зростання економіки регіону. 

Важливим показником інноваційної діяльності підприємства повинен стати 

ефект від інновацій. Для цього необхідно планувати ці показники і доводити до 

підприємств, коли держава та регіони (разом або окремо) будуть робити вигідні 

для них замовлення, враховуючи ефект від інновацій, обираючи на конкурсній ос-

нові, найбільш важливі та корисні харчові продукти та технології. 

Необхідно розробляти такі харчові продукти, інгредієнти яких були бкорис-

ні для людини. Це передбачає «союз» харчової промисловості і охорони здоров’я,  

тобто медична експертиза зобов’язана «доповнюватись» економіко-екологічною. 

Виникає потреба у створенні фінансового механізму, який би підтримував 

вітчизняні стартапи і обирав найефективніші. А це передбачає впровадження жор-

сткого контролю за використанням коштів на нові харчові продукти та технології 

їх виробництва. 
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РОЗДІЛ 2 

 

АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА  

ЩОДО ОЦІНКИ БІЗНЕСУ 

 

2.1. КЛАСИЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ (АНАЛІЗ КОЕФІЦІЄНТІВ)  

В СИСТЕМІ ОЦІНКИ  БІЗНЕСУ 

 

Ступницька Т.М., к.е.н., доцент 
Приймак В.О., магістр спец. 071 «Облік і оподаткування» 

 

Ефективність діяльності – оцінка бізнесу як багатогранний процес, який пе-

редбачає фінансово-економічний аналіз (вертикальний та горизонтальний) за по-

передні роки. 

Однією з найважливіших задач управління підприємством є оцінка його біз-

несу. Вона визначає успішність підприємства на ринку та свідчить про рівень його 

розвитку. Оцінка бізнесу є процесом обчислення вартості підприємства  в грошо-

вому вимірнику в конкретних умовах часу та ринку, враховуючи чинники, що 

впливають на оцінку.  

До основних чинників, що можуть впливати на вартість бізнесу, можна від-

нести наступні: 

– ліквідність частки або цілого бізнесу;  

– корисність бізнесу для власника (розмір доходу, тривалість його отриман-

ня  та ризики, пов’язані з його отриманням); 

– нематеріальні активи (імідж підприємства на ринку); 
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– перспективи розвитку бізнесу;  

– фінансове положення підприємства (наявність та співвідношення власних 

та позикових коштів, оборотність капіталу та ін.);  

– наявність конкурентної боротьби в даній галузі;  

– наявність та якість ресурсного потенціалу підприємства;  

– цінова політика;  

– взаємовідносини із споживачами і постачальниками;  

– структура і організація управління;  

– організаційно-економічний рівень. 

Процес оцінки включає такі підходи: доходний, порівняльний, витратний. В 

залежності від позицій різних суб’єктів цілі оцінювання можуть змінюватись 

(табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Класифікація цілей оцінювання бізнесу 31 

 

Суб’єкт оцінювання Цілі оцінювання 

Підприємство як 
юридична особа 
 

– забезпечення економічної безпеки 
– розробка планів розвитку підприємства 
– випуск акцій 
– оцінювання ефективності менеджменту 

Власник 
 

– вибір варіанта розпорядження власністю 
– складання консолідованих та роздільних 
балансів при реструктуризації 
– обґрунтування ціни купівлі-продажу 
підприємства та його частки 
– встановлення розміру виручки при ліквідації підприємства  

Кредитні 
установи 
 

– перевірка фінансової спроможності 
позичальника 
– визначення розміру позики,  що видається під заставу 

Страхові компанії 
– встановлення розміру страхового внеску 
– визначення розміру страхових виплат 
 

                                                 
31 Патрікі Н.П. Методичні підходи до оцінювання вартості бізнесу [Електронний ресурс ]. URL: 
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2766/1/29.pdf (дата звернення 10.02.2019 р.) 
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Продовження табл. 2.1

Суб’єкт оцінювання Цілі оцінювання 

 
Фондові біржі 

– розрахунок кон'юнктурних характеристик 
– перевірка обґрунтованості котирувань цінних паперів  

Інвестори 
 

– перевірка доцільності інвестиційних вкладень 
– визначення допустимої ціни покупки підприємства з метою вклю-
чення його в інвестиційний проект 

Державні органи 

– визначення оподатковуваної бази 
при оподаткуванні 
– встановлення доходу від примусової 
ліквідації через процедуру банкрутства 
– оцінювання для судових цілей 

 
Але основною метою оцінці бізнесу є визначення реального фінансового 

стану підприємства. З цією метою використовується  фінансовий аналіз. Фінансо-

вий аналіз передбачає оцінку фінансового стану підприємства на підставі форм 

його фінансової звітності. 

Сутність фінансового аналізу полягає у спеціальній обробці даних, що хара-

ктеризують ті чи інші аспекти фінансового стану та діяльності підприємства з ме-

тою розробки ефективних управлінських рішень, направлених на підтримку або 

удосконалення існуючого фінансового стану суб’єкта господарювання. 

Фінансовий аналіз дає можливість оцінити такі аспекти, як:  

– фінансове положення компанії,  

– майновий стан підприємства,  

– ступінь підприємницького ризику (можливість погашення зобов'язань пе-

ред третіми особами),  

– достатність капіталу для поточної діяльності і довгострокових інвестицій,  

– потреба в додаткових джерелах фінансування,  

– здатність до нарощування капіталу,  

– раціональність використання позикових засобів, 

– ефективність діяльності компанії. 

За допомогою фінансового аналізу оцінюють фінансовий стан підприємства, 
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ступінь його фінансової стійкості, платоспроможності, кредитоспроможності, про-

водять аналіз фінансових результатів, рентабельності та прибутковості підприємства, 

ймовірності його банкрутства та оцінюють ефективність підприємницької діяльності 

підприємства з прогнозуванням перспектив його діяльності . 

Мета фінансового аналізу диференціюється за користувачами, яки зацікав-

лені у його результатах. Отже, при оцінці бізнесу керівники зацікавлені в прове-

денні аналізу фінансового стану підприємства, його платоспроможності та діагно-

стиці банкрутства за декілька останніх років, з визначенням факторів, що вплива-

ють на ці зміни, оцінки їх динаміки та прогнозуванням майбутнього фінансового 

стану підприємства. 

Основними методами аналізу фінансового стану, що широко застосовується 

в практичній діяльності є32 : 

‐ горизонтальний аналіз – у процесі аналізу визначають абсолютні та віднос-

ні зміни величин різних статей балансу за звітний період;   

‐ вертикальний аналіз – полягає в розрахунку частки окремих статей у валю-

ті балансу, тобто вивчення структури балансу на початок і кінець періоду; 

‐ коефіцієнтний аналіз – застосовується для розрахунку рівня і динаміки від-

носних показників фінансового стану; 

‐ факторний аналіз – за його допомогою виявляються причини зміни абсо-

лютних і відносних фінансових показників, і розраховується вплив факторів на 

зміну фінансових показників. 

Горизонтальний аналіз балансу полягає в порівнянні кожної статті і розділу 

балансу і розрахунку змін абсолютних і відносних величин. Вертикальний аналіз 

балансу передбачає розрахунок питомої ваги статей і розділів у загальній сумі ва-

люти балансу і оцінка змін в структурі. Горизонтальний і вертикальний аналіз мо-

жна проводити за кілька звітних періодів, що дає змогу отримати результати за 

                                                 
32 Антонюк О.П., Ступницька Т.М., Купріна Н.М. Економічний аналіз (практикум): навч. посіб. Львів: «Магнолія 
2006», 2015. 326 с. 
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міжгосподарськими зіставленнями. 

Основними елементами економічної діяльності підприємства, що дозволя-

ють краще визначити його фінансовий стан є:  

‐ прибутковість роботи;  

‐ оптимальність розподілу прибутку;  

‐ наявність власних фінансових ресурсів не нижче мінімально необхідного 

рівня для організації виробничого процесу і процесу реалізації продукції;  

‐ раціональне розміщення основних і оборотних засобів,  

‐ ліквідність поточних активів 33. 

Фінансовий аналіз для оцінки майна проводиться за наступними напрямами: 

– оцінка майнового стану підприємства (з’ясовується характер зміни підсу-

мків балансу, його окремих розділів і статей, відстежуються тенденції їх зміни, а 

також визначається структура фінансових ресурсів підприємства); 

– аналіз платоспроможності підприємства (фінансової стійкості) підприємс-

тва (визначається тип фінансової стійкості підприємства (перевищення доходів 

над його витратами та ефективне використання ресурсів підприємстві, що сприяє 

безперервній та ефективній діяльності підприємства) або розраховується ряд кое-

фіцієнтів, яки характеризують фінансову стійкість підприємства, що дає змогу ви-

значити незалежність підприємства від зовнішніх джерел); 

–  аналіз ліквідності підприємства (полягає в порівнянні  коштів з активу, 

згрупованих за рівнем їх ліквідності, із зобов’язаннями за пасивом, об’єднаними 

за строками їх погашення і в порядку зростання цих строків, а також  розрахунком 

і аналізом основних показників ліквідності, що дає змогу визначити можливість 

підприємства виконувати свої поточні зобов'язання); 

– аналіз показників рентабельності підприємства (характеризує міру ефек-

тивності, тобто, відносний ступінь прибутковості різних показників діяльності пі-

                                                 
33 Сарапіна О.А. Системний аналіз фінансового стану підприємства: методика та напрями вдосконалення [Елек-
тронний ресурс] // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2013. № 1. URL: 
http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_01/Sarapina.pdf (дата звернення 20.01.2019 р.) 
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дприємства, дає змогу визначити ефективність вкладення та раціональність вико-

ристання коштів підприємством). 

– діагностика банкрутства підприємства (полягає у визначенні інтеграль-

ного Z- показника рівня загрози банкрутства та з’ясуванні симптомів фінансової 

кризи на підприємстві, що дає змогу на  початкових стадіях зменшити імовірність 

повної фінансової неспроможності підприємства). 

В сучасній практиці проведення фінансового аналізу для оцінки майна об-

межується трьома етапами: проведення аналізу платоспроможності підприємства,  

проведення аналізу ліквідності підприємства та діагностикою банкрутства підпри-

ємства. Так, перші два етапи також називають класичним фінансовим аналізом 

(аналізом коефіцієнтів), тому що для оцінки майна необхідно розрахувати певні 

коефіцієнти, а назва третього етапу залишається незмінною – діагностика банк-

рутства підприємства. 

Джерелами інформації для фінансового аналізу є форми фінансової звітності 

підприємства. 

Першим етапом класичного фінансового аналізу є аналіз платоспроможності 

підприємства. 

Для здійснення оцінки фінансового стану необхідно визначити тип фінан-

сової стійкості підприємства (перевищення доходів над його витратами та ефек-

тивне використання ресурсів підприємстві, що сприяє безперервній та ефективній 

діяльності підприємства) або розрахувати ряд коефіцієнтів, яки характеризують 

фінансову стійкість підприємства. В економічної літературі розглядають велику 

кількість підходів до визначення типу фінансової стійкості підприємства. Напри-

клад, визначають типи фінансової стійкості підприємства ³²:  

– абсолютна фінансова стійкість – коли запаси менше джерел їх форму-

вання (власних оборотних коштів та короткострокових кредитів банку); 

           – нормативна фінансова стійкість  – коли запаси дорівнюють джерелам їх 

формування; 
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– нестійкий фінансовий стан – коли запаси більше джерел їх формування, 

але менш суми джерел їх формування та джерел, які послаблюють фінансову на-

пругу підприємства (кредиторська заборгованість); 

– критичний фінансовий стан – коли запаси більше джерел їх формування 

та джерел, які послаблюють фінансову напругу підприємства. 

Інший метод визначення платоспроможності – це метод розрахунку коефіці-

єнтів, які характеризують фінансову стійкість підприємства за формою №1 «Ба-

ланс (Звіт про фінансовий стан)» ³²: 

– коефіцієнт мобільності майна  – це відношення вартості оборотних акти-

вів до вартості усього майна. Збільшення коефіцієнтів мобільності майна свідчить 

про прискорення оборотності майнових засобів підприємства; 

– коефіцієнт мобільності оборотних активів розраховується як відношення 

найбільш мобільної її частини (грошові кошти, фінансові інвестиції) до вартості 

оборотних активів. Збільшення частки оборотних активів свідчить про прискорен-

ня оборотності всього майна; 

– коефіцієнт автономії ( ) показує питому вагу власного капіталу у за-

гальній сумі капіталу: 

 

                                                  (2.1) 

Що вищим є значення цього показника, то більше підприємство є фінансово 

стійким, стабільним і незалежним від зовнішніх кредиторів. Виходячи з існуючого 

досвіду можна стверджувати, що значення цього коефіцієнта має бути більшим 

0,5. 

– коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів ( ) – є найбільш 

загальною оцінкою фінансової стабільності:  
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   (2.2) 

 

Зростання цього показника в динаміці свідчить про посилення залежності пі-

дприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто певне зниження фінансо-

вої стабільності. Нормативне значення цього коефіцієнту має бути меншим 1 

(одиниці); 

– наявність власних оборотних коштів підприємства ( ) розрахову-

ються як різниця підсумків першого розділу пасиву та першого розділу активу 

балансу: 

 

                   (2.3) 

Наявність власних оборотних коштів свідчить, що певна частина власного 

капіталу знаходиться в поточних активах забезпечуючи мінімальну потребу підп-

риємства в таких коштах і свідчить про непогане фінансове становище. Відсут-

ність власних оборотних коштів вимагає для задоволення потреб підприємства 

збільшувати кредиторську заборгованість і негативно характеризує фінансове ста-

новище підприємства; 

– коефіцієнт маневреності власного капіталу ( ) показує, яка частина 

власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто  

яку частину вкладено в оборотні кошти, а яку капіталізовно:  

 

                (2.4) 

Значення цього коефіцієнту може змінюватися залежно від структури капі-
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талу і галузевої належності підприємства. Значення цього коефіцієнту має находи-

тися в межах 0,4…0,6; 

– коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними ко-

штами ( ): 

               (2.5) 

 Мінімальне значення цього показника – 0,1. Збільшення величини показника 

свідчить про непоганий фінансовий стан підприємства і його спроможність про-

водити незалежну фінансову політику. 

На фінансову стійкість підприємства впивають різні чинники: положення 

підприємства на товарному ринку, виробництво і випуск дешевої продукції, що 

має попит, його потенціал в діловій співпраці; ступінь залежності від зовнішніх 

кредиторів і інвесторів, наявність неплатоспроможних дебіторів, ефективність го-

сподарських і фінансових операцій і т.п. 

Основні проблеми, які з’являються у фінансовому стані підприємства мають 

три основні напрямки прояву, до яких відносяться: 

1. Низька платоспроможність та дефіцит грошових коштів. Враховуючи не-

стабільну ситуацію на українських ринках через події на Сході, чимало підпри-

ємств визнаються неплатоспроможними. До основних причин цього можна відне-

сти:  

– значне скорочення ринків збуту на сході країни;  

– різке зниження платоспроможності споживачів;  

– скорочення виробничих потужностей внаслідок закриття дочірніх підпри-

ємств чи підприємств-партнерів;  

– суттєве податкове навантаження, зумовлене, зокрема, введенням додатко-

вого військового збору, тощо 34. 

                                                 
34 Готра В.В. Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення [Електронний ресурс] // Нау-
ковий вісник Мукачівського державного університету. 2017. № 8. С. 219 – 223. URL: 
http://economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/38.pdf (дата звернення 2.02.2019 р.) 
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2. Низька рентабельність, недостатнє задоволення інтересів власника, недо-

статня віддача на вкладений у підприємство капітал. Все це свідчить про те, що 

власник капіталу отримує значно менші кошти ніж він вклав у розвиток підприєм-

ства. Як наслідок цього – вихід власника з підприємства. 

3. Низька фінансова стійкість. На практиці це передбачає можливі проблеми 

в погашенні обов’язків у майбутньому, залежність від кредиторів, втратою фінан-

сової автономії. 

Але, разом з тим, слід зауважити, що нестабільний фінансовий стан на укра-

їнських підприємствах був характерним і раніше, до початку політичної кризи, яка 

тільки посилила ці процеси. Причинами цього були: 

 – невиконання плану з випуску та реалізації продукції;  

– скорочення доходів населення; 

– зростання собівартості продукції; 

– незадовільне фінансове керівництво підприємством; 

– високий рівень оподаткування;  

– неефективний маркетинг; 

– низький рівень використання основних фондів;  

– низький рівень кваліфікації персоналу;  

– неефективна фінансова стратегія;  

– надмірна частка позикового капіталу.  

Оскільки підприємства не можуть значно вплинути на політичну ситуацію в 

країні, саме тому їм необхідно здійснювати пошук альтернативних методів пок-

ращення свого фінансового стану. 

Першочерговим етапом для покращення фінансового стану сучасних підп-

риємств є пошук оптимального співвідношення власного і позикового капіталу. 

Це забезпечить мінімальний фінансовий ризик за максимальної рентабельності 

власного капіталу. Єдиної рекомендація для формування такого співвідношення 
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немає: кожне підприємство має визначати його відповідно до специфіки своєї ви-

робничо-господарської діяльності. 

Другим етапом фінансового аналізу для оцінки майна є аналіз ліквідності 

балансу, який полягає в порівнянні коштів активу, згрупованих за рівнем їх лікві-

дності, із зобов’язаннями за пасивом, об’єднаними за строками їх погашення і в 

порядку зростання цих строків. 

Залежно від рівня ліквідності активи за формою № 1 «Баланс (Звіт про фі-

нансовий стан)» поділяються на такі групи  ³²: 

1. Найбільш ліквідні активи (А1). 

2.Активи, що швидко реалізуються (А2). 

3.Активи, що реалізуються повільно (А3). 

4.Активи, що важко реалізуються (А4). 

Пасиви балансу відповідно до зростання строків погашення зобов’язань гру-

пуються наступним чином: 

1. Негайні пасиви (П1). 

2. Короткострокові пасиви (П2). 

3. Довгострокові пасиви (П3). 

4. Постійні пасиви (П4). 

Порядок визначення груп активів  за ступенем ліквідності та груп пасивів за 

строками погашення за даними форми №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» 

наведено в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Визначення груп активів за ступенем ліквідності та груп пасивів за строками 

погашення за даними форми №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»* 

 

Групи акти-
вів 

та пасивів 

Н(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

код рядка назва рядка 

А1 
1160 Поточні фінансові інвестиції 
1165 Гроші та їх еквіваленти 
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Продовження табл. 2.2
Групи акти-

вів 
та пасивів 

Н(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

код рядка назва рядка 

А2 

1125 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послу-
ги 

1130÷1135 Дебіторська заборгованість за розрахунками 
1155 Інша поточна дебіторська заборгованість 

А3 

1100 Запаси 
1110 Поточні біологічні активи 
1170 Витрати майбутніх періодів 
1190 Інші оборотні активи 
1200 Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття 

А4 1095 розділ 1 «Необоротні активи» 

П1 

1615 Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
1620÷1630 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 
1660 Поточні забезпечення 
1700 Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримувани-

ми для продажу та групами вибуття 
1690 Інші поточні зобов’язання 

П2 
1600 Короткострокові кредити банків 
1610 Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зо-

бов’язаннями 

П3 

1500 Відстрочені податкові зобов’язання  
1510 Довгострокові кредити банків 
1515 Інші довгострокові зобов’язання 

П4 

1495 розділ 1 пасиву «Власний капітал» 
1520 Довгострокові забезпечення 
1525 Цільове фінансування 
1665 Доходи майбутніх періодів 

 

* Складено автором на підставі аналізу джерел 

 

За даним методом визначається ступінь ліквідності балансу на підставі спів-

відношення груп активів та пасивів.  

Баланс підприємства вважається ліквідним, якщо його поточні активи пере-

вищують короткострокові зобов’язання за умови, що: 

                   (2.6) 

 

Аналіз ліквідності доповнюється розрахунком і аналізом відносних показ-
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ників ліквідності  ³²: 

1. Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття), який є узагальню-

ючим показником, дозволяє виявити в якій мірі поточні активи покривають пото-

чні зобов’язання підприємства (формула 2.7): 

                                               (2.7) 

Нормативне значення цього коефіцієнта має становити 2,0 – 2,5. 

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності, який розраховують по більш вузькому 

колу оборотних активів, коли з їх загальної величини вилучають найменш лікві-

дну частку – виробничі запаси (формула 2.8): 

                                                (2.8) 

Нормативне значення цього коефіцієнта не менш як 1. 

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності є найбільш жорстким критерієм лік-

відності  та відображає частину найбільш ліквідних активів для покриття пото-

чних зобов’язань ( формула 9): 

                                                (2.9) 

Нормативне значення цього коефіцієнта має становити 0,25 – 0,35. 

Для  розрахунку показників ліквідності за Н(С)БО 1 «Загальні вимоги до фі-

нансової звітності» необхідно використовувати коефіцієнти (табл. 2.3). Але нор-

мативні значення показників ліквідності залишаються незмінними. 

Якість фінансового аналізу залежить від достовірності даних фінансової  

звітності, застосованої методики, компетенції спеціаліста, що виконує цю роботу. 

За результатами проведеного аналізу керівництво підприємства приймає 

стратегічні управлінські рішення (щодо зміни напрямів діяльності підприємства, 

структурного перебудування підприємства та інших заходів щодо подоланні кри-

зового стану тощо). 
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Таблиця 2.3  

Порядок розрахунку показників ліквідності за данимиформи №1 «Баланс 

(Звіт про фінансовий стан)»* 

                       
Показники ліквід-
ності НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

1.Коефіцієнт  
абсолютної  
ліквідності  
2.Коефіціент швид-
кої  
ліквідності 
3.Коефіцієнт  
поточної  
ліквідності 

 

* Складено автором на підставі аналізу джерел 

 

 

2.2. АНАЛІЗ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ 

ОЦІНКИ БІЗНЕСУ 

 

Ощепков О.П., к.е.н., доцент 
Магденко С.О., старший викладач кафедри економіки підприємства 

 

Сутність банкрутства та характеристика його видів 

Ефективність діяльності – оцінка бізнесу як багатогранний процес, який пе-

редбачає фінансово-економічний аналіз (вертикальний та горизонтальний) за по-

передні роки. На підставі аналізу здійснюється прогнозування діяльності підпри-

ємства в майбутньому. 

На підставі попереднього фінансово-економічного аналізу діяльності розра-

ховується ймовірність виникнення (настання) банкрутства за допомогою різних 

методів і моделей. 



 52

На підставі аналізу і прогнозу оцінки ймовірності банкрутства розробляють 

заходи з усунення причин і факторів негативних наслідків діяльності. 

Особливе місце в системі аналізу займає оцінка ймовірності настання банк-

рутства підприємства, що впливає також на оцінку вартості бізнесу. 

Поняття «банкрутство» походить від італійських слів: «bankus» – банк, кон-

тора, торгівельний заклад; «rotto» – руйнувати, зачиняти заклад. У дослівному ро-

зумінні банкрутство означає відмову громадянина або фірми сплачувати за влас-

ними борговими зобов'язаннями через брак коштів .35 

Згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом» від 14.05.1992 № 2343-XII, банкрутство – це визнана гос-

подарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та 

задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування лік-

відаційної процедури .36 

Аналіз основних досліджень і публікацій показує, що довкола проблеми ба-

нкрутства зосереджена увага значної кількості науковців, таких як Альтман Е., Ба-

зілінська О. Я., Бівер У. О., Бланк І. А., Бутинець Ф., Гринчуцький В. І., Конилюк 

О. І., Терещенко О. О., Третяк О., Шило В. П. та інші. В результаті проведеного 

дослідження можемо зробити висновок, що поняття «банкрутство» є доволі бага-

тогранним та досить неоднозначним.  

Проте слід зазначити, що більшість авторів при визначенні сутності терміну 

«банкрутство» використовують поняття: неплатоспроможність боржника, брак ак-

тивів та непогашення зобов’язань. 

Н. В. Сабліна, В. В. Кривеженко вважають, що банкрутство є неспроможніс-

тю продовження суб’єктом своєї підприємницької діяльності внаслідок її економі-

                                                 
35 Банкрутство // Вікіпедія [Електронний ресурс]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Банкрутство. (дата звернення: 
28.04.2019 р.). 
36 Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України вiд 14.05.1992 № 
2343-XII [Електронний ресурс].  URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2343-12(дата звернення: 28.04.2019 р.). 
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чної нерентабельності, безприбутковості .37 На нашу думку, якщо підприємство 

покриває змінні витрати операційної діяльності, то певний період часу воно може 

виконувати свої функції, але в межах простого та навіть зменшеного відтворення. 

А.Д.Шеремет та Р.С. Сайфулін визначають банкрутство як неспроможність 

підприємства фінансувати поточну операційну діяльність і погасити зобов’язання 

.38 Н. А. Голощапов трактує банкрутство підприємства як нездатність боржника 

платити за своїми зобов’язаннями, повернути борги у зв’язку з відсутністю у ньо-

го коштів . 39 

О.О.Терещенко, О.Л. Пластун та О.Третяк пов’язують банкрутство з недостатні-

стю активів у ліквідній формі для задоволення вимог кредиторів. 

Інша група авторів пов’язують банкрутство з нездатністю  або неспроможні-

стю задовольнити вимоги кредиторів або нездатність забезпечити обов'язкові пла-

тежі до бюджету і позабюджетних фондів. 

Різноманітність поглядів науковців зумовлена впливом чинників як зовніш-

нього, так і внутрішнього характеру, а наявність більшості з розглянутих тракту-

вань відображає собою розуміння ступеня впливу того чи іншого фактору  .40  

Ми вважаємо, що банкрутство – це стан суб’єкта господарювання, що харак-

теризується його неспроможністю розрахуватися за вимогами кредиторів в ре-

зультаті низького рівня фінансової стійкості, платоспроможності, неефективної 

діяльності, що є наслідком незадовільного управління підприємством та призво-

дить до застосування арбітражним судом ліквідаційної процедури, тобто підпри-

ємство змушене припинити свою діяльність без її відновлення в майбутньому. 

Проблемним аспектом дослідження теоретичних основ банкрутства підпри-

                                                 
37 Саблина Н. В., Кривеженко В. В. Банкротство предприятия: причины и пути преодоления БИЗНЕСИНФОРМ. № 
10. С. 7-11. 
38 Шеремет А. Д. , Сайфулин Р. С. Финансы предприятий. М.: ИНФРА-М, 1999. 343 с. 
39 Голощапов Н. А. Словарь-справочник аудитора / под ред. В. И. Осипова. Москва : Экзамен, 1999. 384 с. 
40 Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування 
банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Наказ Міністерства економіки України від 
19.01.2006 року № 14. [Електронний ресурс]. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-
UA&id=111503bd-ca7f-4dee-b07c-c66c2aa28e03&title=MetodichniRekomendatsiiSchodoViiavlennia (дата звернення: 
28.04.2019 р.). 
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ємства, поряд із недосконалістю термінологічного апарату, є відсутність чіткої 

класифікації його видів. Проаналізувавши існуючі підходи до визначення видів 

банкрутства, ми можемо виділити 7 видів. У різних авторів існують різноманітні 

погляди щодо виділення основних видів банкрутства. Проте, майже всі  виокрем-

люють 2 основних види банкрутства – навмисне та фіктивне.  

 Автори Н.П. Шморгун та І.В. Головко визначають 2  специфічних види ба-

нкрутства – випадкове та необережне  41. 

 Приховане банкрутство виокремлює О.М. Гірняк 42. Інші автори виокрем-

люють такі види як реальне та технічне банкрутство. 

Питання стосовно причин виникнення банкрутства підприємства є одним з 

найбільш розроблених як у зарубіжних дослідженнях, так і у вітчизняних видан-

нях, присвячених даній проблемі. Залежно від місця виникнення, прийнято поді-

ляти причини на:  

- внутрішні (ендогенні), виникнення та інтенсивність прояву яких залежить 

від діяльності підприємства, провокується певними рішеннями, подіями або внут-

рішнім станом системи;  

- зовнішні (екзогенні), виникнення та інтенсивність прояву яких не залежить 

від діяльності підприємства, обумовлюється станом зовнішнього оточення. 

Основні причини виникнення банкрутства представлені на рисунку 2.1. 

Питанню оцінки ймовірності банкрутства підприємств приділяється значна 

увага з боку як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Розробкою методик і кри-

теріїв прогнозування банкрутства займались такі провідні вчені як Е. Альтман, У. 

Бівер, Р. Ліс, Г. Спрінгейт, Дж. Таффлер, Г. Тішоу, Д. Дюран, Р. Сайфуллін, Г. Ка-

диков, В. Ковальов та ін. Вагомий внесок у вирішення проблемних питань з банк-

рутства та антикризового управління зробили вітчизняні вчені: І. Жук,  Л.  Лігоне-

нко, О. Терещенко, Т. Тесленко та ін. Однак, як і зарубіжні, так і вітчизняні мето-

                                                 
41 Шморгун Н.П., Головко І.В..  Фінансовий аналіз: навч. посіб. К.: ЦНЛ, 2006. 528 с. 
42 Гірняк О. М., Лазановський П. П. Менеджмент : підручник. Л. : Магнолія 2006, 2008. 352 с. 
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дики мають певні недоліки, що ускладнюють їх застосування на підприємствах 

України. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Причини банкрутства підприємства  43 
 

6. Збільшення витрат на одиницю виробленої продукції. 

7. Припинення поточних платежів та систематичне порушення термінів по-

гашення зобов'язань. 

8. Зменшення потоку грошових коштів від здійснення операцій. 

                                                 
43 Кулаковська Т.А. Економіка підприємства : (практикум) : навчальний посібник.361 с. 
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9. Падіння ринкової ціни цінних паперів і скорочення виплачуваних дивіде-

ндів. 

Діагностика кризового стану підприємства розглядається як один з напрямів 

економічної діагностики та тісно пов’язана з діагностикою загрози банкрутства і 

найпоширенішими є два методи: перший ґрунтується на системі моделей визна-

чення вірогідності настання банкрутства, другий – на традиційному фінансовому 

аналізі 44. 

Особливістю першого методу є те, що його використання дає змогу визна-

чити ступінь прояву кризи на підприємстві, порівнюючи значення інтегральних 

показників з певними граничними значеннями (моделі Альтмана,  Фулмера, Ліса, 

Сайфуліна, Спрінгейта, Чессера та ін).  

Особливість другого методу полягає у порівнянні системи фінансових пока-

зників з нормативними.  

В сучасних умовах типовою для багатьох підприємств є проблема неефекти-

вного управління, в тому числі і ризиками (запізніла їх ідентифікація, оцінка, ней-

тралізація) та швидкого виявлення і використання додаткових шансів поліпшення 

діяльності. Наслідком цього може бути погіршення окремих параметрів діяльності 

підприємства та фінансова криза, що може привести до банкрутами й економічно 

«здорові» підприємства.  

З метою своєчасної ідентифікації чинників, які сигналізують про той чи ін-

ший напрям розвитку підприємства, вжиття превентивних заходів доцільно впро-

ваджувати систему раннього попередження та реагування (СРПР)  .45 

До пріоритетних завдань системи належить моніторинг фінансового стану 

підприємства, перманентна оцінка ймовірності банкрутства та розроблення ката-

логу профілактичних антикризових заходів.  

                                                 
44 Ліндер Є.О. Розширена класифікація методів оцінки ймовірності банкрутства суб’єктів господарювання. 
Інвестиції: практика та досвід. № 22, 2016. [Електронний ресурс].  URL: 
http://www.investplan.com.ua/pdf/22_2016/18.pdf  
45 Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутст(дата звернення: 28.04.2019 р.).во підприємств: навчальний 
посібник. К: КНЕУ. 2004. 412 с. 



 57

Порівняльна характеристика моделей визначення ймовірності настання  

банкрутства підприємства 

Для оцінювання ймовірності фінансової кризи підприємства широкого за-

стосування набула методологія дискримінантного аналізу, яка ґрунтується на ем-

пірично-індуктивному способі дослідження та методах математичної статистики. 

В економічній літературі саме цей підхід є домінуючим при дослідженні питань, 

пов’язаних із оцінкою ймовірності банкрутства підприємства.  

У теорії і практиці здебільшого розрізняють однофакторний та багатофакто-

рний дискримінантний аналіз. В основу однофакторного (одновимірного) дискри-

мінантного аналізу покладено сепаратне дослідження окремих показників (які є 

складовою певною системи показників) та відповідна класифікація підприємств в. 

Віднесення підприємства до категорії ”хворих” чи ”здорових” здійснюється у роз-

різі окремих показників відповідно до емпірично побудованої шкали інтерпрета-

ції. Загальний висновок про якість фінансового стану підприємства робиться на 

основі аналізу відповідності кожного із показників, які включені в спеціально пі-

дібрану систему, їх граничним значенням. Найбільш відомими моделями однофакто-

рного дискримінантного аналізу є системи показників Бівера та Вайбеля 46. 

Головним суперечливим моментом однофакторного дискримінантного ана-

лізу є те, що значення окремих показників може свідчити пропозитивний розвиток 

підприємства, а інших – про незадовільний. Така ситуація унеможливлює 

об’єктивне прогнозування банкрутства. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми 

є застосування багатофакторного дискримінантного аналізу. Метою багатофакто-

рного дискримінантного аналізу є виведення та інтерпретація значення однієї за-

лежної (пояснюваної) змінної за допомогою значень багатьох незалежних (пояс-

нювальних) змінних. У процесі аналізу підбирається низка показників, для кожно-

го з яких визначається вага в так званій дискримінант ній функції. Величина окре-

                                                 
46 Методичні рекомендації «Банкрутство підприємства». [Електронний ресурс]. URL: http://justice-
dn.gov.ua/images/Documents/pr_osvita/ 2017r/5.pdf(дата звернення: 28.04.2019 р.). 
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мих ваг характеризує різний вплив окремих показників (змінних) на значення по-

яснюваної змінної, яка в інтегральному вигляді репрезентує фінансовий стан підп-

риємства. 

Все вищесказане свідчить про необхідність своєчасного діагностування фі-

нансового стану підприємств для виявлення перших ознак неплатоспроможності і 

можливості настання банкрутства. 

З цієї метою використовуються різноманітні методики оцінки платоспромо-

жності підприємства та можливості настання банкрутства, серед яких можна виді-

лити методику Альтмана, методику Бівера, прогнозну модель Таффлера, модель 

Фулмера, модель Ліса, модель Спрінгейта, R-модель прогнозу ризику банкрутства, 

розроблену вченими Іркутської державної економічної академії, метод рейтинго-

вої оцінки фінансового стану підприємства Сайфуліна-Кадикова, узагальнена мо-

дель, побудована на основі дискримінантної функції тощо. 

У табл. 2.4 наведено порівняльну характеристику моделей визначення ймо-

вірності настання банкрутства підприємства.  

Таблиця 2.4  

Порівняльна характеристика моделей визначення  вірогідності настання  

банкрутства підприємства 

Модель Переваги Недоліки 

Універсальна 
дискримінантна 
функція 

– широка критері-
альна шкала оці-
нювання; 
– системний і 
комплексний 
підходи 

– високий ступінь складності ухвалення рішення в 
умовах багато критеріальності завдання; 
– інформативний характер розрахованих показників; 
– у цілому модель можна застосовувати лише для під-
приємств США, Європи 

Модель Ліса – простота 
розрахунку 

– модель не пристосована до українських підприємств, 
вона розроблена для Англії; 
– модель створювалася з урахуванням західного роз-
витку 

Модель  
Чессера 

– модель дозволяє 
оцінити факт непо-
гашення займу 
та інші умови 

– кількість факторів у моделі обмежена; 
– модель створена для оцінки рейтингу позичальника 
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Продовження табл. 2.4

Модель Переваги Недоліки 

Модель 
Таффлера і 
Тісшоу 

– простота 
розрахунку 

– її можна застосовувати лише відносно підприємств, 
що котирують свої акції на 
фондових біржах 

Модель 
Флумера 

– широке охоплен-
ня показників; 
вірогідність – 1 рік 
– 98%, 2 р. – 81% 

– розроблена для застосування в банківській практиці; 
– модель була створена з урахуванням специфіки захі-
дних країн; 
– необхідна корекція на національну валюту 

Модель 
Сайфуліна та 
Кадикова 

– простота 
розрахунку 

– модель не дозволяє оцінити причини потрапляння 
підприємства “в зону неплатоспроможності”; 
– нормативний зміст коефіцієнтів, не вразо-вують га-
лузевих особливостей підприємств; 
– залежність результатів оцінювання від досвіду і ква-
ліфікації аналітика; 
– незбалансованість значень вагових коефіцієнтів; 
– прихильність до одного джерела інформації 

Модель 
Давидової- 
Бєлікова 

– простота розра-
хунку 
–  зрозумілість і 
обґрунтованість 
етапів розрахунку 

– відсутнє врахування особливостей галузевої специ-
фіки 
 

Модель  
Спрінгейта – точність ≥ 90%   

– модель створена для підприємств США і Канади; 
– коефіцієнти наведені в доларах; 
– модель створена для оцінювання кредитоспромож-
ності підприємств 

Показник 
платоспроможно-
сті Конана і Го-
льдера 

– модель дозволяє 
виявити 
стратегічні 
проблеми 
підприємства 

– модель можна застосовувати лише відносно підпри-
ємств, що котирують свої акції на біржах; 
- не враховується багато факторів, що визначають фі-
нансову стійкість 

Двофакторна 
модель 
Альтмана 

– простота розра-
хунку; 
– наявність лише 
2-х факторів 

– модель була створена для США, а в Україні інші тем-
пи інфляції, інші цикли макро- та мікроекономіки, інші 
рівні продуктивності праці; 
– модель не забезпечує об’єктивної оцінки фінансового 
стану підприємства, а тому можливі значні відхилення 
прогнозу від 
реальності; її можна застосовувати лише відносно під-
приємств, що котирують свої акції на фондових біржах 
та пройшли лістинг; 
– модель не відображає таких сторін фінансового стану, 
як оборотність активів, рентабельність активів, темпи 
зміни виторгу від реалізації; 
– коефіцієнт поточної ліквідності, без аналізу його в 
контексті з показниками виторгу, обсягом дебіторської 
і кредиторської заборгованості, на практиці не відбиває 
реальної картини ліквідності підприємства 
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Продовження табл. 2.4

Модель Переваги Недоліки 

П’ятифакторна 
модель 
Альтмана 

– простота розра-
хунку; 
– наявність пос-
лідовності 
дослідження 

– модель можна застосовувати лише відносно великих 
підприємств, що котирують свої акції на біржах; 
– нерозвиненість фондового ринку України, зокрема, 
вторинного фондового ринку; 
– відмінність українського бухгалтерського обліку від 
західних стандартів; 
- необхідність адаптації вагових коефіцієнтів та про-
гнозних значень; 
– не враховуються коливання курсів акцій 

 

Проаналізувавши переваги та недоліки моделей,  які розроблені для прогно-

зування банкрутства, побудовані на основі вивчення поведінки компаній в умовах 

західного розвитку, ми дійшли висновку, що в більшості своєї вони не відповіда-

ють умовам розвитку економіки України. Побудова багатофакторних моделей для 

української економіки досі залишається проблемною,  по-перше,  через нестабіль-

ність і недосконалість нормативно-законодавчої бази банкрутства українських пі-

дприємств;  по-друге,  через відсутність урахування багатьох факторів, що впли-

вають на фінансову стійкість підприємств;  по-третє,  через необ’єктивні дані сто-

совно статистики банкрутств. Крім того,  ці моделі будують на основі дискриміна-

нтного методу за статистичними даними підприємств конкретної країни,  тоді як 

використання моделей обмежене межами цієї країни. Також, вагоме значення ма-

ють якість фінансово-звітної документації та ступінь інформативності статистич-

них даних і коефіцієнтів,  на які спираються моделі.  ці моделі можна буде вико-

ристати як підхід до побудови системи оцінювання ймовірності банкрутства,  але 

необхідно враховувати особливості національної економіки. Більшість моделей 

побудована на тому, що виділяється певний фактор. Так деякі моделі, орієнтовані 

на фактор фінансової стійкості, що пов’язаний із фінансовою структурою підпри-

ємства, ліквідністю, залежністю підприємства від кредиторів.  

 Сюди належать: показник діагностики Конана і Гольдера та модель Тафле-

ра. У цих моделях під час прогнозування банкрутства автори надають перевагу 
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показникам ліквідності, короткострокової та довгострокової заборгованості,  пла-

тоспроможності.  

Деякі моделі оцінюють схильність підприємства до банкрутства на основі 

показників ділової активності та рентабельності. У таких моделях зазначені пока-

зники домінують як за кількісним складом,  так і за важливістю впливу на остато-

чний результат моделі.  До таких моделей можна зарахувати модель Альтмана, 

модель Спрінгейта та модель Ліса.  

1. У цих моделей орієнтація під час визначення банкрутства на фактори ді-

лової активності та рентабельності не завжди виправдана.  Хоча збитковість фі-

нансово-господарської діяльності підприємства свідчить про загрозу банкрутства, 

однак, це не означає, що будь-яке збиткове підприємство обов’язково повинне 

збанкрутувати. Збитковість може бути тимчасовою, і завдяки ефективним діям ке-

рівництва підприємство може доволі швидко відновити прибутковість. З іншого 

боку, висока рентабельність не виключає можливості банкрутства. За наявності 

високої рентабельності в певний момент на підприємстві можуть бути незадовіль-

ними показники ліквідності та фінансової стійкості, що свідчить про небезпеку 

банкрутства   47. 

2. Акцентування уваги під час прогнозування банкрутства на показниках фі-

нансової стійкості не завжди дає правильну оцінку,  оскільки підприємство може 

мати значну частку залучених коштів, однак, до того ж ефективно використовува-

ти фінансові ресурси і забезпечувати високу рентабельність,  що дасть змогу роз-

раховуватися з кредиторами.  Інша ситуація,  коли підприємство поряд із наявніс-

тю значної частки залученого капіталу має низькі показники прибутковості, у 

цьому разі ймовірність банкрутства значно зростає 48. 

Сайфулін і Кадиков для виведення своєї п’ятифакторної дискримінаційної 

                                                 
47 Ліндер Є.О. Розширена класифікація методів оцінки ймовірності банкрутства суб’єктів господарювання / 
Є.О.Ліндер // Інвестиції: практика та досвід, № 22, 2016. [Електронний ресурс].  URL: 
http://www.investplan.com.ua/pdf/22_2016/18.pdf (дата звернення: 28.04.2019 р.). 
48 Король В.А. Фінанси підприємств: навч. посібн. [Електронний ресурс]. URL: http://pulib.if.ua/book/55 (дата зве-
рнення: 28.04.2019 р.). 
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моделі використали метод, запропонований Альтманом. Ці дві моделі можна ви-

користовувати на вітчизняних підприємствах. Незважаючи на те, що модель Аль-

тмана показувала найточніші значення (до 95% правильних результатів у передба-

ченні банкрутства впродовж року у США), однак, вона має негативні відгуки в ба-

гатьох країнах. Модель розраховують на основі номінальних значень бухгалтерсь-

кої звітності, тому вона може не впоратися з відображенням швидких змін у стані 

позичальника.   

Моделі Альтмана,  Чессера,  Таффлера,  Ліса широко використовують і в 

міжнародній практиці, це обумовлено такими перевагами:  

1.  Аналітична інформація для розрахунку показників є доступною,  тому що 

відображена в формах фінансової звітності.  

2.  Є можливість прогнозування банкрутства,  визначення зони ризику,  в 

якій перебуває підприємство.  

3.  Ці моделі мають невелику кількість показників,  що забезпечують високу 

точність результатів, за незначних трудовитрат.  

Але моделі показують реальні результати в умовах, для яких вони були роз-

роблені. Для того, щоб використовувати такі моделі в нашій країні,  потрібно. щоб 

відповідав бухгалтерський облік, фінансова звітність і показники міжнародній 

практиці та за умови стабільної діяльності вітчизняних підприємств.  

Отже, будь-яка модель даватиме надійні результати лише за конкретних 

умов функціонування об’єктів,  котрі досліджуються,  що не характерно для вітчи-

зняних підприємств і не може вплинути як на коефіцієнти моделі, так і на її кри-

тичні значення,  які застосовують для оцінювання фінансового стану підприємства 

і прогнозування можливості його банкрутства.  Так,  потрібно розробити модель,  

в якій оцінка фінансового стану українських підприємств базувалася б на вітчиз-

няних стандартах обліку і звітності,  яка б використовувала статистичну, інформа-

ційну базу вітчизняних підприємств з урахуванням специфіки галузі,  що дало б 

змогу враховувати особливості їх діяльності. Отже,  за результатами проведених 
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досліджень можна зробити висновок,  що серед існуючих модель прогнозування 

банкрутства,  на сьогодні не має методики,  що може надати достовірні результати 

про банкрутство вітчизняних підприємств.  При використанні тих чи інших мето-

дів та методик прогнозування ймовірності банкрутства має місце отримання супе-

речливих висновків про рівень фінансового стану підприємства за загрозу банк-

рутства.  Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є    питання,   

що  пов’язані з удосконаленням  механізму прогнозування ймовірності банкрутст-

ва з  точки  зору його  складових,  існуючих критеріїв,  вибору  системи показни-

ків та ін.   

Більшість моделей є зарубіжними і їх використання на українських підпри-

ємствах може давати неточні результати. Тому результативним було б викорис-

тання вітчизняних моделей, що дасть змогу більш точно визначити ймовірність 

банкрутства та вчасно подолати симптоми кризи для збереження платоспромож-

ності та ефективного функціонування підприємства. 

Але серед вітчизняних моделей небагато таких, які можна було б використо-

вувати, оскільки вони не враховують галузевих особливостей розвитку підпри-

ємств та притаманних їм форм організації бізнесу і в цілому особливостей вітчиз-

няної економіки. Тому вони носять більш теоретичний характер 49. 

В умовах вітчизняної економіки на українських підприємствах доцільним 

буде використання універсальної дискримінантної моделі і коефіцієнта Бівера, з 

метою своєчасного виявлення тенденцій до формування незадовільної структури 

балансу. З більш широкої точки зору можливе використання аналізу фінансового 

стану підприємства. 

Серед перерахованих моделей, найпопулярнішими є моделі Спрінгейта, 

Альтман, Таффлера та Тішоу і показники Бівера. Але все-таки, зважаючи на те, що 

дані моделі іноземного походження, зупинимось детальніше на вітчизняних, таких 
                                                 
49 Даниленко В.А. Застосування моделей діагностики банкрутства для оцінки фінансової 
стійкості промислових підприємств України. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/ 
SocGum/Nvamu/Ekon/2009_7/ 09dvaeou.pdf (дата звернення: 28.04.2019 р.). 
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як, модель Зайцевої, Сайфуліна-Кодекова, Терещенка50. 

Аналіз проводиться здебільшого з використанням інформації, яка міститься в 

трьох основних формах звітності: Баланс (форма № 1), Звіт про фінансові резуль-

тати (форма № 2) та Звіт про рух грошових коштів (форма № 3). 

Оцінка ймовірності банкрутства підприємства за двохфакторною моделлю 

Альтмана здійснюється за допомогою формули 2.9: 

 

        (2.9) 

де Z – показник ймовірності банкрутства 

Кпл – коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) 

ПК – позиковий капітал (ф. №1, 1595+1695+1700) 

П – сума пасивів (ф. №1, р. 1900) 

Якщо Z >0, констатується високий рівень банкрутства,  при Z<0 – низький. 

Оцінка ймовірності банкрутства підприємства за моделлю Спрінгейта здій-

снюється за допомогою формули 2.10: 
 

             (2.10) 

В табл. 2.5 надано алгоритм розрахунку цільових показників за моделлю 

Спрінгейта. 

Таблиця 2.5 
Розрахунок цільових показників 

 
Цільові  

показники Порядок розрахунку Алгоритм 
розрахунку 

A активів вартість Загальна
капітал Робочий

 
р. 1195+1200 ф.№1 

р. 1300 ф.№1 

B 
 

р.2290 (2295) ф.№2 

р. 1300 ф.№1 

                                                 
50 Терещенко, О.О. Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства 
/ О. О. Терещенко // Економіка України, № 8. 2015. С. 38-44. 
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Продовження табл. 2.5

Цільові  
показники Порядок розрахунку Алгоритм 

розрахунку 

C 
 

р.2290 (2295) ф.№2 

р. 1695 ф.№1 

D 
 

р.2000 ф.№2 

р. 1300 ф.№1 

  
Підприємство із достовірністю 92 % може бути віднесено до категорії по-

тенційних банкрутів, якщо розрахункове значення Z-показника для нього менше 

за 0,862. 

Ймовірність банкрутства харчових підприємств визначатимемо за допомо-

гою моделлі Терещенка О. О. за формулою 2.11: 

    (2.11) 

В табл. 2.6. надано алгоритм розрахунку цільових показників за моделлю 

Терещенка. 

 

Таблиця 2.6  

Розрахунок цільових показників 

Показник Порядок розрахунку Алгоритм  
розрахунку 

Х1 р.1195 Ф1 
р.1695 Ф1 

Х2 Р.1495 Ф1 
 р.1900 Ф1 

Х3 

 

(р.2350Ф2 + 2515 
Ф2) (р.2000Ф2 + 

2520 Ф2) 

Х4 

 

(р.2350Ф2 + 2515 
Ф2)           

р. 1900 Ф1 
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Продовження табл. 2.6

Показник Порядок розрахунку Алгоритм  
розрахунку 

Х5 р.2290 Ф2  
 р.2000 Ф2 

X6 р.2000 Ф2  
 р 1195Ф1 сер 

 
У разі, якщо Z–коефіцієнт менший за – 0,8, діагностується фінансова криза, 

при його значенні більше за 0,51 фінансова стійкість, у інших випадках – необхід-

ний додатковий аналіз. 

Вчені Іркутської державної економічної академії запропонували чотирифак-

торну модель прогнозу ризику банкрутства (R-модель), яка має наступний вигляд: 

R=8,38* K1+K2+0,054*К3+0,63 * K4,                                      (2.12) 

де   K1 – чистий оборотний капітал / активи; 

K2 – чистий прибуток / власний капітал; 

K3 – виручка від реалізації / активи; 

K4 – чистий прибуток / інтегральні витрати. 

Розраховане значення інтегрального показника моделі порівнюють з норма-

тивним значенням згідно табл. 2.7.  

Таблиця 2.7 

Визначення ймовірності банкрутства з чотирифакторною R- моделлю 
Значення R (коефіцієнта ймовірності банкрутства) Імовірність банкрутства, % 

Менше ніж 0 Максимальна (90–100) 

0–0,18 Висока (60–80) 

0,18–0,32 Середня (35–50) 

0,32–0,42 Низька (15–20) 

Більше ніж 0,42 Мінімальна (до 10) 
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2.3. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ АСПЕКТІВ ФІНАНСОВОГО  

АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ БІЗНЕСУ НА ПРИКЛАДІ  

М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Ступницька Т.М., к.е.н., доцент 
Ощепков О.П., к.е.н., доцент 

Магденко С.О., старший  викладач 
Приймак В.О., магістр спец. 071 «Облік і оподаткування»  

 

Розглянемо застосування окремих аспектів фінансового аналізу для оцінки 

бізнесу за даними фінансової звітності чотирьох м’ясопереробних підприємств 

України: ПП Фірма «Гармаш», ПрАТ «Мелітопольський м'ясокомбінат»,  ПАТ 

«Козятинський м'ясокомбінат» та ПрАТ «Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат» 

за трьома напрямами: проведення аналізу платоспроможності підприємства,  про-

ведення аналізу ліквідності підприємства та діагностикою банкрутства підприємс-

тва. 

Першим етапом класичного фінансового аналізу є аналіз платоспроможності 

підприємства за допомогою показників його фінансової стійкості (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Аналіз показників фінансової стійкості 

 

Показники Норма 2016 рік 2017 рік 2018 рік Відхилення за 
2017-2018 рр. 

1. ПП Фірма «Гармаш» 
1. Коефіцієнт автономії > 0,5 0,91 0,9 0,85 -0,05 
2. Коефіцієнт співвідношення 
залучених і власних коштів < 1,0 0,098 0,117 0,171 0,054 

3. Наявність власних оборот-
них коштів підприємства 

збіль-
шення 18 832 21 108 

 22 646 1 538 
 

4. Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу 

0,4…0,
6 0,37 0,38 0,41 0,03 

5. Коефіцієнт забезпеченості 
оборотних коштів власними 
оборотними коштами 

0,1 0,8 
 0,77 0,7 

 -0,07 
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Продовження табл. 2.8

Показники Норма 2016 рік 2017 рік 2018 рік 
Відхилення 
за 2017-
2018 рр. 

2. ПрАТ «Мелітопольський м'ясокомбінат» 
1. Коефіцієнт автономії > 0,5 0,53 0,47 0,43 -0,05 
2. Коефіцієнт співвідношення 
залучених і власних коштів < 1,0 0,87 1,1 1,3 0,2 

3. Наявність власних оборот-
них коштів підприємства 

збіль-
шення -80 884 -75 214 -74 769 445 

4. Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу 

0,4…0,
6 -0,4 -0,48 -0,48 0 

5. Коефіцієнт забезпеченості 
оборотних коштів власними 
оборотними коштами 

0,1 -0,82 -0,77 -0,6 1,37 

3. ПАТ «Козятинський м'ясокомбінат» 
1. Коефіцієнт автономії > 0,5 0,95 0,94 0,94 0 
2. Коефіцієнт співвідношення 
залучених і власних коштів < 1,0 0,052 0,064 0,068 0,132 

3. Наявність власних оборот-
них коштів підприємства 

збіль-
шення 55 617 54 218 88 850 34 632 

4. Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу 

0,4…0,
6 0,41 0,37 0,48 0,11 

5. Коефіцієнт забезпеченості 
оборотних коштів власними 
оборотними коштами 

0,1 0,89 0,85 0,87 0,02 

4. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат» 
1. Коефіцієнт автономії > 0,5 -0,08 -0,19 -0,23 0,04 
2. Коефіцієнт співвідношення 
залучених і власних коштів < 1,0 -13,63 -6,28 -5,3 0,98 

3. Наявність власних оборот-
них коштів підприємства 

збіль-
шення -67 828 -77 286 -113 195 -35 909 

4. Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу 

0,4…0,
6 7,33 3,41 2,5 -0,91 

5. Коефіцієнт забезпеченості 
оборотних коштів власними 
оборотними коштами 

0,1 -1,16 -1,19 -0,89 0,3 

 

Як видно з табл. 2.8 аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості свідчить, що: на 

ПП Фірма «Гармаш» майже всі показники відповідають встановленим нормати-

вам, що позитивно впливає на фінансовий стан та платоспроможність підприємст-

ва. Ситуація на ПрАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат» покращилась, але ще 

знаходиться в критичному стані. Відносно ПАТ «Козятинський м’ясокомбінат» та 
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ПрАТ «Комплекс Безлюдівський м’ясокомбінат», можна зробити висновок про 

наявність критичної ситуації  та її погіршення з кожним роком.  

Таким чином, аналіз показників фінансової стійкості підприємства дозволяє 

зробити висновок про те, що на 3-х з чотирьох підприємств України неефективно 

використовують грошові кошти в діяльності підприємства та фінансову нестабі-

льність функціонування підприємств на ринку. 

Другим етапом фінансового аналізу для оцінки майна є аналіз ліквідності 

балансу підприємства та показників ліквідності (табл.2.9 – 2.11). 

 

Таблиця 2.9 

Розрахунок абсолютних показників для аналізу ліквідності балансу підпри-

ємства та показників  ліквідності 

 

П
ок
аз
ни

ки
  

ак
ти
ву

 б
ал
ан

-
су

 

Сума, тис. грн 

П
ок
аз
ни

ки
  

па
си
ву

 б
ал
ан

-
су

 

Сума, тис. грн Платіжний результат, 
тис. грн 

2016 
рік 

2017 
рік 

2018 
рік 

2016 
рік 

2017 
рік 

2018 
рік 

2016 
рік 

2017 
рік 

2018 
рік 

1. ПП Фірма «Гармаш» 

А1 232 292 244 П1 5 009 3 374 5 425 -4 777 -3 082 - 5 
181 

А2 10 998 12 340 19 654 П2 3 3 003 4108 10 995 9 337 15 546
А3 12 614 14 853 12 281 П3 - - - 12 614 14 853 12 281

А4 31 981 33 443 33 018 П4 50 813 54551 55664 -18 
832 

-21 
108 

-22 
646 

2. ПрАТ «Мелітопольський м'ясокомбінат» 

А1 73 47 115 П1 
166 
609 

160 
101 

186 
096 

-166 
536 

-160 
054 

-185 
981 

А2 70 560 50 754 57 706 П2 - - - 70 560 50 754 57 706
А3 27 474 46 832 68 300 П3 11 925 12 000 12 000 15 549 34 832 56 300

А4 
286 
133 

231 
980 

228 
644 П4 

205 
706 

157 
512 

156 
669 

80 427 74 468 71 975

3. ПАТ «Козятинський м'ясокомбінат» 
А1 10175 7614 22786 П1 5 873 9 251 12 386 4 302 -1 637 10 400
А2 11 049 10 548 20 384 П2 - - - 11 049 10 548 20 384
А3 41 333 45 422 57 936 П3 1 100 - - 40 233 45 422 57 936
А4 79 026 92 500 96 822 П4 134 643 146 874 185 990 -55 617 -54 374 -89 168
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Продовження табл. 2.9

П
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Сума, тис. грн 

П
ок
аз
ни

ки
  

па
си
ву

 б
ал
ан

-
су

 

Сума, тис. грн Платіжний результат, 
тис. грн 

2016 
рік 

2017 
рік 

2018 
рік 

2016 
рік 

2017 
рік 

2018 
рік 

2016 
рік 

2017 
рік 

2018 
рік 

4. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат» 

А1 1853 1494 746 П1 
103 
835 

125 
239 

178 
964 

-101 
982 

-123 
745 

-178 
218 

А2 25 402 24 552 55 452 П2 301 - 12 630 25 101 24 552 42 822
А3 30 971 38 463 70 411 П3 22 000 16 797 48 363 8 971 21 666 22 048

А4 58 573 54 657 67 880 П4 -9255 -22 629 -45 315 67 828 77 286 113 
195 

 
 

Таблиця 2.10 
 

Аналіз виконання умов ліквідності балансу за 2018 р. 
 
ПП Фірма  
«Гармаш»  

ПрАТ  
«Мелітопольський 
м’ясокомбінат»  

ПАТ  
«Козятинський 
м’ясокомбінат»  

ПрАТ «Комплекс 
Безлюдівський 
м’ясокомбінат»  

А1 < П1 А1 < П1 А1 > П1 А1 < П1
А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2
А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3
А4 < П4 А4 > П4 А4 < П4 А4 > П4

 

Аналіз ліквідності балансу  (табл. 2.11) показав, що баланс досліджуваних 

підприємств в звітному році такий: абсолютно ліквідним є ПАТ «Козятинський 

м’ясокомбінат по всім показникам; по невиконанню першої нерівності (показнику 

А1 < П1 ) не є абсолютно ліквідним  баланс ПП Фірма «Гармаш»;  по невиконанню 

першої та четвертої нерівностей ( показникам А1 < П1   та А4 < П4 )  не є абсолютно 

ліквідним баланс ПрАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат» та ПрАТ «Комплекс 

Безлюдівський м’ясокомбінат».  
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Таблиця 2.11  

Аналіз показників ліквідності 

Показники Норма 2016 рік 2017 рік 2018 рік 
Відхилення 
за 2017-2018 

рр. 
1. ПП Фірма «Гармаш» 

1. Коефіцієнт поточної 
ліквідності 

=2,0 4,757 4,310 3,375 -0,935 

2. Коефіцієнт швидкої лі-
квідності 

1,0 2,24 1,98 2,08 0,1 

3. Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 

>0,2[0,25
…0,35] 0,046 0,046 0,025 -0,021 

2. ПрАТ «Мелітопольський м'ясокомбінат» 
1. Коефіцієнт поточної 
ліквідності 

=2,0 0,589 0,609 0,678 0,069 

2. Коефіцієнт швидкої лі-
квідності 

1,0 0,42 0,32 0,31 -0,01 

3. Коефіцієнт  
абсолютної ліквідності 

>0,2[0,25
…0,35] 0,0004 0,0003 0,0006 0,0003 

3. ПАТ «Козятинський м'ясокомбінат» 
1. Коефіцієнт поточної 
ліквідності 

=2,0 10,652 6,873 8,163 1,29 

2. Коефіцієнт швидкої лі-
квідності 

1,0 3,61 1,96 3,48 1,52 

3. Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 

>0,2[0,25
…0,35] 1,73 0,82 1,84 1,02 

4. ПрАТ «Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат» 
1. Коефіцієнт поточної 
ліквідності 

=2,0 0,559 0,515 0,661 0,146 

2. Коефіцієнт швидкої лі-
квідності 

1,0 0,26 0,21 0,29 0,08 

3. Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 

>0,2[0,25
…0,35] 0,018 0,012 0,004 -0,008 

 
Таким чином, аналіз показників ліквідності (табл. 2.11) свідчить, що на ПП 

Фірма «Гармаш» та ПАТ «Козятинський м'ясокомбінат» впродовж досліджувано-

го періоду показники ліквідності знаходяться в межах нормативних  
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Таблиця 2.12 

Розрахунок ймовірності банкрутства за двохфакторної моделлю Альтмана 

Цільові показники 

ПП Фірма «ГАР-
МАШ» 

ПрАТ « Мелітопольсь-
кий м’ясокомбінат» 

ПрАТ « Козятинський 
м’ясокомбінат» 

ПрАТ «Комплекс Без-
людівський 

м’ясокомбінат» 
на 

01.01.16
на 

01.01.17
на 

01.01.18
на 

01.01.16
на 

01.01.17
на 

01.01.18
на 

01.01.16
на 

01.01.17
на 

01.01.18
на 

01.01.16
на 

01.01.17
на 

01.01.18 
Кпл – коефіцієнт поточної 
ліквідності (покриття) 4,757 4,310 3,376 0,589 0,610 0,678 10,657 6,878 8,199 0,560 0,517 0,662 
ПК – позиковий капітал (ф. 
№1, 1595+1695+1700) 5012 6377 9533 178991 172847 200890 6973 9407 12704 126136 142036 239957 
П – сума пасивів (ф. №1, р. 
1900) 55825 60928 65197 384240 329613 354765 141616 156125 198376 116881 119407 194642 

Z -5,44 -4,95 -3,93 -0,75 -0,74 -0,79 -11,80 -7,74 -9,15 -0,36 -0,25 -0,38 
 

Таблиця 2.13  

Розрахунок ймовірності банкрутства за моделлю Спрінгейта 

Цільові показники 

ПП Фірма «ГАР-
МАШ» 

ПрАТ « Мелітопольсь-
кий м’ясокомбінат» 

ПрАТ « Козятинський 
м’ясокомбінат» 

ПрАТ «Комплекс Без-
людівський 

м’ясокомбінат» 
на 

01.01.16
на 

01.01.17
на 

01.01.18
на 

01.01.16
на 

01.01.17
на 

01.01.18
на 

01.01.16
на 

01.01.17
на 

01.01.18
на 

01.01.16
на 

01.01.17
на 

01.01.18 

A 0,427 0,451 0,494 0,255 0,296 0,356 0,442 0,408 0,512 0,499 0,542 0,651 
B -0,039 0,017 0,017 0,001 -0,009 -0,006 0,195 0,324 0,267 -0,002 -0,112 -0,117 
C -0,432 0,163 0,117 0,002 -0,019 -0,011 4,710 5,461 4,272 -0,002 -0,107 -0,118 
D 1,185 1,071 1,323 0,387 0,432 0,778 2,823 3,233 3,715 1,361 1,332 1,086 
Z 0,510 1,053 1,167 0,421 0,436 0,653 5,292 6,311 5,651 1,051 0,677 0,669 
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Таблиця 2.14 

Розрахунок ймовірності банкрутства за моделлю Терещенка 

Цільові показники 

ПП Фірма «ГАР-
МАШ» 

ПрАТ « Мелітопольсь-
кий м’ясокомбінат» 

ПрАТ « Козятинський 
м’ясокомбінат» 

ПрАТ «Комплекс Без-
людівський 

м’ясокомбінат» 
на 

01.01.16
на 

01.01.17
на 

01.01.18
на 

01.01.16
на 

01.01.17
на 

01.01.18
на 

01.01.16
на 

01.01.17
на 

01.01.18
на 

01.01.16
на 

01.01.17
на 

01.01.18 
Х1 4,757 4,310 3,376 0,589 0,610 0,678 10,657 6,878 8,199 0,560 0,517 0,662 
Х2 0,910 0,895 0,854 0,534 0,476 0,434 0,951 0,940 0,936 -0,079 -0,190 -0,233 
Х3 0,044 0,049 0,040 0,047 0,028 0,009 0,064 0,087 0,064 0,042 0,042 0,034 
Х4 0,053 0,053 0,053 0,018 0,013 0,007 0,193 0,305 0,253 0,064 0,066 0,043 
Х5 -0,033 0,016 0,013 0,002 -0,022 -0,007 0,069 0,100 0,072 -0,001 -0,084 -0,107 
X6 2,871 2,543 2,892 1,731 1,455 2,468 7,646 7,998 8,923 3,561 2,585 2,207 
Z 5,174 4,489 3,348 -0,902 -1,013 -0,662 14,542 9,914 11,815 -0,749 -1,179 -1,176 

 

Таблиця 2.15  

Розрахунок ймовірності банкрутства за Іркутською R-моделлю 

Цільові показники 

ПП Фірма «ГАР-
МАШ» 

ПрАТ « Мелітопольсь-
кий м’ясокомбінат» 

ПрАТ « Козятинський 
м’ясокомбінат» 

ПрАТ «Комплекс Без-
людівський 

м’ясокомбінат» 
на 

01.01.16
на 

01.01.17
на 

01.01.18
на 

01.01.16
на 

01.01.17
на 

01.01.18
на 

01.01.16
на 

01.01.17
на 

01.01.18
на 

01.01.16
на 

01.01.17
на 

01.01.18 
К1 0,337 0,346 0,347 -0,178 -0,190 -0,169 0,400 0,348 0,449 -0,392 -0,507 -0,333 
К2 0,000 0,019 0,020 0,000 0,000 0,000 0,167 0,282 0,233 0,000 0,000 0,000 
К3 1,185 1,071 1,323 0,387 0,432 0,778 2,823 3,233 3,715 1,361 1,332 1,086 
К4 0,000 0,016 0,013 0,000 0,000 0,000 0,184 0,348 0,172 0,000 0,000 0,000 
R 2,891 2,990 3,011 -1,473 -1,565 -1,375 3,792 3,594 4,308 -3,212 -4,173 -2,733 
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значень, що свідчить про їх платоспроможність, а на ПрАТ «Мелітопольський 

м'ясокомбінат» та ПрАТ «Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат» на  коефіці-

єнти швидкої, поточної та абсолютної ліквідності не відповідають нормативним 

значенням, що негативно характеризує діяльність підприємств в цілому та свід-

чить, що підприємства не можуть покрити свої термінові зобов’язання. 

Третім  етапом аналізу є діагностика банкрутства підприємства за допо-

могою використання різних моделей  (табл. 2.12 – 2.15).Зведемо результати ро-

зрахунків по всіх моделях для кожного підприємства окремо та проаналізуємо 

їх (табл. 2.16). 

Таблиця 2.16  

 

Результати розрахунків ймовірності банкрутства 
Модель Показник На 01.01.16 р. На 01.01.17 р. На 01.01.18 р. 

ПП Фірма «Гармаш» 
2-х факторна Альтмана Z -5,44 -4,95 -3,93 

Ймовірність банкрутства низька низька низька 
Спрінгейта Z 0,510 1,053 1,167 

Ймовірність банкрутства потенційний ба-
нкрут низька низька 

Терещенка  Z 5,174 4,489 3,348 
Ймовірність банкрутства фінансова стій-

кість 
фінансова стій-

кість 
фінансова стій-

кість 
Іркутська R-модель R 2,891 2,990 3,011 

Ймовірність банкрутства низька низька низька 
ПрАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат» 

2-х факторна Альтмана Z -0,75 -0,74 -0,79 
Ймовірність банкрутства низька низька низька 

Спрінгейта Z 0,421 0,436 0,653 
Ймовірність банкрутства потенційний ба-

нкрут 
потенційний ба-

нкрут 
потенційний 
банкрут 

Терещенка  Z -0,902 -1,013 -0,662 
Ймовірність банкрутства фінансова криза фінансова криза фінансова криза

Іркутська R-модель R -1,473 -1,565 -1,375 
Ймовірність банкрутства максимальна максимальна максимальна 

ПрАТ «Козятинський м’ясокомбінат» 
2-х факторна Альтмана Z -11,80 -7,74 -9,15 

Ймовірність банкрутства низька низька низька 
Спрінгейта Z 5,292 6,311 5,651 

Ймовірність банкрутства низька низька низька 
Терещенка  Z 14,542 9,914 11,815 

Ймовірність банкрутства фінансова  
стійкість 

фінансова  
стійкість 

фінансова  
стійкість 
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Продовження табл. 2.16
Модель Показник На 01.01.16 р. На 01.01.17 р. На 01.01.18 р. 
Іркутська R-модель R 3,792 3,594 4,308 

Ймовірність банкрутства низька низька низька 
ПрАТ «Комплекс Безлюдівський м’ясокомбінат» 

2-х факторна Альтмана Z -0,36 -0,25 -0,38 
Ймовірність банкрутства низька низька низька 

Спрінгейта Z 1,051 0,677 0,669 
Ймовірність банкрутства 

низька 
потенційний ба-

нкрут 
потенційний 
банкрут 

Терещенка  Z -0,749 -1,179 -1,176 
Ймовірність банкрутства потребує додат-

кового аналізу 
фінансова криза фінансова кри-

за 
Іркутська R-модель R -3,212 -4,173 -2,733 

Ймовірність банкрутства максимальна максимальна максимальна 
 
По підприємству ПП Фірма «Гармаш» протягом трьох періодів спостері-

гається узгодженість результатів визначення ймовірності банкрутства за всіма 

чотирма моделями – низька ймовірність та фінансова стабільність. Тільки на 

01.01.2016 р. за моделлю  Спрінгейта підприємство опинилося в групі «потен-

ційний банкрут». 

По підприємству ПрАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат» по трьох мо-

делях спостерігається узгодженість результатів визначення ймовірності банк-

рутства. Вибивається із загальної схеми розрахунки за моделлю Альтмана – ре-

зультати показують низьку вірогідність банкрутства в той час, коли за іншими 

моделями визначено високу ймовірність та фінансову кризу. 

По підприємству ПрАТ «Козятинський м’ясокомбінат» протягом трьох 

періодів спостерігається узгодженість результатів визначення ймовірності бан-

крутства за всіма чотирма моделями - низька ймовірність та фінансова стабіль-

ність. 

По підприємству ПрАТ «Комплекс Безлюдівський м’ясокомбінат» по 

трьох моделях спостерігається узгодженість результатів визначення ймовірнос-

ті банкрутства. Вибивається із загальної схеми розрахунки за моделлю Альтма-

на – результати показують низьку вірогідність банкрутства в той час, коли за 

іншими моделями визначено високу ймовірність та фінансову кризу. А станом 

на 01.01.2016 р. за моделлю Терещенка розрахунки потребують додаткового 

аналізу, за моделлю Спрінгейта в той же час спостерігається низька вірогідність 
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банкрутства. 

Тобто можна зробити висновок, що на ймовірність банкрутства підпри-

ємства впливає наявність чистого прибутку як кінцевого результату діяльності 

підприємства, а також співвідношення кредиторської та дебіторської заборго-

ваності, що є також немаловажним фактором у ефективності менеджменту дія-

льності підприємства. 

 

 

 

2.4. КВОТИ НА ЕКСПОРТ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ЯК 

СКЛАДОВА ЗВТ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

 

Антонюк О.П., к.е.н., доцент, 
Антонюк П.О., к.е.н., с.н.с.,  

Скляр В.Ю., магістр спец. 071 «Облік і оподаткування», 
Рожовецька О.В., магістр спец. 071 «Облік і оподаткування» 

 
 

Значну частину в експорті товарів складає агропродовольча продукція. Це 

один з небагатьох видів товарів, експорт яких за період 2013-2017 рр. зріс з 

16930 млн. дол. до 17758 млн. дол., а їх частка в загальному експорті товарів 

зросла, відповідно, з 27,2 % до 41,0 %. З 2014 р. агропродовольча продукція 

стає головним експортним товаром України. 

Важливе місце в торгівлі агропродовольчими товарами займають країни 

ЄС. Як відомо, з 1 вересня 2017 р. набула повної міжнародно-правової чинності 

Угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, включаючи ство-

рення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, що почала діяти ще з 1 

січня 2016 р. 

В останні два роки – 2016-2017 рр. істотно зріс експорт до країн ЄС як в 

цілому товарів, так і агропродовольчої продукції (табл. 2.17). 

Як свідчать дані табл. 1 експорт до країн ЄС у 2017 р. перевищив рівень 

2013 р. як по експорту всіх товарів, так і агропродовольчої продукції. Особливо 
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високі темпи росту мали місце по групі агропродовольчих товарів, в результаті 

чого частка цієї продукції в загальному експорті товарів до країн ЄС зросла з 

26,5 % в 2013 р. до 31,6 % в 2017 р. 

Таблиця 2.17 

Експорт товарів з України до країн ЄС * 

  *Розраховано авторами за даними Державної служби статистики України 51  

 

Суттєве зростання експорту до країн Європейського Союзу пояснюється 

однією причиною – це початок роботи зони вільної торгівлі Україна – ЄС, що 

відкрила в певній мірі європейський ринок для української продукції. Зона ві-

льної торгівлі має забезпечити поступову інтеграцію економіки України у вну-

трішній ринок ЄС. 

В рамках поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною 

та ЄС (далі ПВЗВТ) передбачається введення тарифної квоти, яка являє собою 

дворівневий митний тариф, пов'язаний з кількістю товарів, при якій задану кі-

лькість товарів може бути експортовано за "пільговою" ставкою мита протягом 

певного періоду часу. Тобто, у випадку ПВЗВТ запровадження тарифних квот 

означає, що окремі товари будуть постачатися у певних обсягах за нульовою 

ставкою. Встановлення безмитних тарифних квот ЄС передбачено для 36 видів 

товарів. Вичерпання квоти не означає, що українські експортери не можуть по-

                                                 
51 Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. URL: 
//http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 28.04.2019 р.). 
 

Показники 2013 2015 2016 2017 2017 р. в % до 
2013 2015  

1. Експорт, всього, млн. дол. 
в т.ч. до країн ЄС, млн. дол. 
частка країн ЄС в загальному експорті 
товарів, % 
2. Експорт агропродовольчої продукції, 

всього, млн. дол. 
в т.ч. до країн ЄС, млн. дол. 
частка країн ЄС в загальному експорті 
агропродовольчих товарів, % 

62302 
16575 

 
26,6 

 
16930 
4485 

 
 

26,5 

38127 
13020 

 
34,1 

 
14563 
4081 

 
 

28,0 

36362 
13496 

 
37,1 

 
15284 
4122 

 
 

27,0 

43267 
17539 

 
40,5 

 
17758 
5617 

 
 

31,6 

69,4 
105,8 

 
х 
 

104,9 
125,2 

 
 
х 

113,5 
134,7 

 
х 
 

121,9 
137,6 

 
 
х 
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ставляти продукти в ЄС. Вони можуть продукцію експортувати, але при цьому 

платять мито по відповідним ставкам52. При цьому для м’яса свинини, м’яса 

птиці, грибів, яєць та альбумінів встановлюються додаткові тарифні квоти. 

Крім того, для 18 товарів тарифні квоти передбачають збільшення обсягів 

впродовж 5 років з дати застосування торговельних положень Угоди. Тарифні 

квоти слід розглядати як нові можливості доступу до великого ринку ЄС, де чи-

сло жителів, складає близько 508,2 млн. осіб в той час, як в Україні в 2017 р. 

проживало 42,2 млн. осіб. 

Весь експорт по квотам здійснюється в рамках двох основних принципів. 

По-першому, Принцип "перший прийшов, перший обслуговується" заключа-

ється в тому, що ініціатором поставки продукції в ЄС виступає експортер. Піс-

ля того як товар пересік кордон із загальної квоти для України вираховується 

обсяг цієї поставки. Після того, як обсяг квоти повністю вичерпано, поставки 

товарів здійснюються по загальним експортним правилам із застосуванням іс-

нуючих ставок митних зборів. По цих квотах з України можна експортувати 25 

груп продуктів переробки і рослинництва (за винятком зернових): баранина, 

мед, часник, овес, цукор, інший цукор, цукрові сиропи, ячмінна крупа та боро-

шно, солод та пшенична клейковина, крохмаль, оброблений крохмаль, висівки, 

відходи та залишки, гриби, оброблені томати, виноградний та яблучний соки, 

продукція з обробленого молока, оброблена продукція з масла, цукрова куку-

рудза, оброблена продукція з цукру, оброблена продукція із зернових, обробле-

на продукція з молочних вершків, харчові продукти, етанол, сигари та цигарки, 

маннітол сорбітол, продукти переробки солоду та крохмалю. 

По другому, Принцип ліцензування є більш складним, де ініціатором яв-

ляється імпортер з країни ЄС, який звертається до Генерального директора Єв-

ропейської комісії із запитом на імпорт з України певної кількості продукції в 

певний період часу. В цьому випадку використання квот залежить насамперед 

від імпортера. Вибір цього принципу для України пояснюється тим, що в Євро-

                                                 
52 Безмитні тарифні квоти та їхнє використання [Електронний ресурс]. URL: https://eu-ua.org/zona-vilnoi-
torhivli/bezmytni-taryfni-kvoty-ta-yihnie-vykorystannia (дата звернення: 28.04.2019 р.). 
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пейському Союзі існує ряд "знакових" груп товарів імпорт яких жорстко регу-

люється (продукція тваринництва і зернові). Використання цього принципу ро-

бить імпорт таких товарів більш контрольованим та прогнозованим. В рамках 

ліцензійних квот українські виробники можуть експортувати 11 груп товарів, з 

них продукти тваринного походження: яловичина, свинина, курятина, яйця, 

молоко, вершки, згущене молоко, йогурти, сухе молоко, вершкове масло, моло-

чні пасти, а також пшениця, ячмінь, кукурудза. 

З врахуванням стартового розміру квот та їх щорічного зростання по пев-

ним групам товарів відповідно до взаємних домовленостей між Україною та ЄС 

тарифні квоти, їх структура та динаміка має вигляд, що наведено в табл. 2.18. 

 

Таблиця 2.18 

 

Динаміка та структура квоти на безмитну поставку агропродоволь-

чої продукції з України в ЄС за 2016-2019 рр. * 
Принципи формуван-
ня квот 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. Відхилення 2019 р. 
до 2016 р. 

абс % 
1. Перший прийшов, пе-
рший обслуговується, 
тонн 
- в % до всієї квоти 
2. Ліцензування, тонн 

- в % до всієї квоти 

 
147020 

7,9 
1703500 

92,1 

 
167710 

8,6 
1787000 

91,4 

 
188400 

9,2 
1870500 

90,8 

 
209090 

9,7 
1954000 

90,3 

 
62070 

1,8 
250500 

-1,8 

 
42,2 
Х 

14,7 
Х 

Всього квота, тонн 
% 

1850520 
100,0 

1954710 
100,0 

2059900 
100,0 

2163090 
100,0 

312570 
х 

16,9 
х 

 

* Розраховано авторами за даними джерел 53,54 

 

Дані табл. 2 свідчать, що квоти по першому принципу формування, що 

охоплює переважно промислову продукцію, займають незначну частку в зага-

льній квоті. Основний обсяг квот приходиться на квоти по принципу ліцензу-
                                                 
53 Безмитні тарифні квоти та їхнє використання [Електронний ресурс]. URL: https://eu-ua.org/zona-vilnoi-
torhivli/bezmytni-taryfni-kvoty-ta-yihnie-vykorystannia (дата звернення: 18.05.2019 р.). 
54 Торговля с ЕС [Електронний ресурс]. URL: http://bsg.ukragroconsult.com/investicii/torgovlya‐s‐es (дата звер-
нення: 18.05.2019 р.). 
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вання, частка яких перевищує 90 % загальної квоти. Більшу частину цієї квоти 

складають сировинні види продукції – насамперед зерно пшениці, ячмінь і ку-

курудза, яких в 2017 р. до країн ЄС було експортовано 1600 тис. т, або 89,5 % 

обсягу другого виду квоти. Країни ЄС, як видно, більш зацікавлені в імпорті з 

України саме сировинних видів продукції і продукції з невеликою доданою ва-

ртістю. Зростання квот відбувається в більшій мірі за рахунок саме цих квот. 

При зростанні усієї квоти за період 2016-2019 рр. на 312570 т 80,1 % цього при-

росту, або 250500 т приходиться на квоти по принципу ліцензування. 

Розвиток взаємовідносин між Україною та ЄС дають підстави вважати, 

що квота на поставку сільськогосподарської продукції та продуктів харчування 

це в певному розумінні пільга, яку ЄС надає іншим країнам, в т.ч. і Україні. За-

галом українська агропродовольча продукція користується попитом серед єв-

ропейських споживачів та зараз відкриваються можливості для розширення ек-

спорту. 

Ситуація з агропродовольчим експортом до країн ЄС ускладнюється пев-

ною обмеженістю номенклатури товарів. В основі експорту виділяється вісім 

товарних позицій. Сумарний обсяг товарів з топ-8 складає більше 82,0 % варто-

сті експортованих в ЄС товарів сільського господарства та харчової промисло-

вості і з кожним роком зростає. В 2017 р. цей обсяг склав: 

1. Кукурудза (1399 млн. дол.) 

2. Олія соняшникова (1331 млн. дол.) 

3. Ріпак (718 млн. дол.) 

4. Макуха соняшникова (441 млн. дол.) 

5. Соєві боби (309 млн. дол.) 

6. Пшениця (216 млн. дол.) 

7. М'ясо птиці (138 млн. дол.) 

8. Мед натуральний (99 млн. дол.) 

Під дію квот не потрапили товари, на які припадає більша частина експо-

рту від топ-вісімки – олія соняшникова, макуха соняшникова, ріпак і соєві бо-

би, виробництво яких відзначається високим рівнем ефективності і сплата мита 
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не впливає на величину і динаміку їх експорту. Кукурудза, пшениця, м'ясо пти-

ці і мед натуральний реалізуються по пільговим ставкам мита, в межах квот. 

Особливості виробництва та реалізації продукції на експорт, розмір квот, 

їх динаміка визначають міру використання квот (табл. 2.19) 

 

Таблиця 2.19 

Квоти та їх використання в 2017 р. * 

 
 

Продукція 
Тарифний 

код 
Обсяг на 
2017 р. 

Фактич-
но поста-
влено 

Викорис-
тано кво-
ти, % 

А Принцип – перший прийшов, перший обслуговується 
Мед 040900 5200 48291 100,0 
Цукор 170112 

170119 
170199 
170220 
170290 

20070 31943 100,0 

Інший цукор 170230 
170240 
170260 

12000 9041 75,3 

Овес 100400 4000 1860 46,5 
Крахмал 110811 

110812 
110813 

10000 9889 98,9 

Висівки, відходи, залишки 230210 
230230 
230240 
230310 

18000 12269 68,2 

Оброблені томати 200210 
200290 

10000 39334 100,0 

Виноградний та яблучний соки 200961 
200969 
200971 
200979 

12000 50941 100,0 

Продукція із обробленого молока 040310 
040390 

2000 9 0,5 

Оброблена продукція із зернових 190300 
190430 

2000 568 28,4 

Продукти харчування 210690 2000 5159 100,0 
Етанол 220710 

220890 
220720 

41600 5012 12,0 

Сигари, сигарети 240210 
240220 

2400 509 21,2 

Б Принцип ліцензування 
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Продовження табл. 2.19
 

Продукція 
Тарифний 

код 
Обсяг на 
2017 р. 

Фактич-
но поста-
влено 

Викорис-
тано кво-
ти, % 

Яловичина 201000 
202000 

12000 5 0 

Свинина 203000 40000 38 0 
М'ясо птиці 207000 16000 66751 100,0 
Яєчні продукти 408000 1500 730 48,7 
Яйця 407210 3000 1738 57,9 
Пшениця 100100 950000 1338400 100,0 
Ячмінь 100300 250000 216185 86,5 
Кукурудза 100500 450000 9128791 100,0 
Молоко, вершки, згущене молоко та 
йогурти 

402210 8000 229 2,9 

Сухе молоко 402100 1500 431 28,7 
Вершкове масло та молочні пасти 405100 1500 2963 100,0 

*Розраховано авторами за даними джерел  

 

Як правило ще до закінчення календарного року українські експортери 

повністю використовують встановлені тарифні квоти по таким групам товарів 

як: мед, цукор, виноградний і яблучний сік, оброблені томати, м'ясо птиці, 

пшениця, кукурудза, вершкове масло. Коли по деяких позиціях експортери ви-

черпують річні квоти протягом перших місяців, то це свідчить, що виробники 

виявились конкурентоздатними на європейському рівні. Ці експортери подола-

ли навіть нетарифні бар’єри, тобто адаптували в себе на виробництві європей-

ські стандарти. 

Для більшості товарів квоти і мита взагалі не є перешкодою для експорту. 

Значно більше проблем український бізнес має сьогодні із готовністю українсь-

кої економіки до європейського ринку та із впровадженням технічних стандар-

тів ЄС, хоч відповідність експортованих товарів цим стандартам є вигідною для 

виробників. Адже наявність таких стандартів виробництва і якості продукції ві-

дкриває нашим експортерам інші ринки – Азії, Африки, Америки. Але як і у 

попередні роки певна частина квот залишається з дуже низьким процентом ви-

користання. Це означає, що деякі виробники агропродовольчої продукції не го-

тові в повній мірі реалізувати свій експортний потенціал на європейському ри-

нку і пояснюється недостатнім технічним рівнем виробництва продукції на віт-
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чизняних підприємствах. Тому одним із важливих завдань ПВЗВТ являється пі-

двищення організаційно-технологічного рівня підприємств здатних випускати 

продукцію, що відповідає високим стандартам якості і безпеки харчових про-

дуктів ЄС. З кожним роком зростає кількість українських підприємств, які ма-

ють дозвіл на експорт агропродовольчої продукції, в т.ч. і тієї, експорт якої ре-

гулюється квотами. На жовтень 2017 р. право експорту в ЄС мали 108 виробни-

ків продуктів харчування, в т.ч. м’яса птиці, риби, меду, яєць і молочної проду-

кції55. 

Важливим фактором, що впливає на розмір українського експорту і осво-

єння тарифних квот є стан внутрішнього виробництва експортованих товарів. 

Основою як виробництва так і експорту агропродовольчих товарів являється 

сільське господарство та харчова промисловість, темпи розвитку яких в остан-

ній період – 2013-2017 рр. надзвичайно низькі. Так, за цей період середньорічні 

темпи зростання продукції сільського господарства складали 100,3 %, в т.ч. 

продукція рослинництва – 101,1 %, а продукція тваринництва – 98,5 %. Дані 

про обсяги виробництва і динаміку основних видів сільськогосподарської про-

дукції і продукції галузей харчової промисловості наведено в табл. 2.20. 

Як видно з даних табл. 4 по більшій частині найменувань продукції, де 

мова йде про дуже великі обсяги, за період 2013-2017 рр. спостерігається тен-

денція до зростання виробництва (зернові, соя, соняшникова олія, масло верш-

кове). Але по ряду товарів нинішній рівень виробництва не в змозі забезпечити 

навіть потреби внутрішнього ринку в результаті чого імпорт цих товарів з країн 

ЄС значно перевищує наш експорт в ці країни. В першу чергу це стосується 

продукції тваринництва. Так, в 2017 р. при експорті в країни ЄС м’яса ВРХ – 

5,2 т, свинини – 38 т, м’яса та субпродуктів свійської птиці – 66750 т, яєць – 

1738 т, імпорт цих продуктів відповідно склав – 872 т, 5190 т, 118192 т і 5621 т. 

 

 

                                                 
55 Право экспорта в ЕС имеют 288 предприятий [Електронний ресурс]. URL: https://latifundist.com/novosti/37306-
pravo-eksporta-v-es-imeyut-288-predpriyatiya (дата звернення: 24.06.2019 р.). 
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Таблиця 2.20 

Виробництво основних видів агропродовольчої продукції в 2013-2017 рр.* 

 
Найменування  

продукції 
2013 2015 2017 2017 р. до  

2013 р. 
абс. % 

Пшениця, тис. т 
Кукурудза на зерно, тис. т 
Ячмінь, тис. т 
Соя, тис. т 
М'ясо в забійній вазі, тис. т 

- в т.ч. птиця 
Молоко, тис. т 
Яйця, млн. штук 
Яловичина, телятина, тис. т 
Свинина, тис. т 
М'ясо курей, тис. т 
Сік томатний, млн. л 
Сік яблучний, млн. л 
Олія соєва, тис. т 
Олія соняшникова нерафінована, тис. т 
Масло вершкове, тис. т 
Борошно пшеничне, пшенично-житнє, тис. т 
Цукор, тис. т 

22279 
20961 
7562 
2774 
2389 
1168 
11488 
19615 
87,5 
222,3 
849,7 
66,5 
175,0 
120,0 
3403 
93,9 

 
2377 
1262 

26532 
23328 
8288 
3931 
2323 
1144 
10615 
16783 
70,7 
247,4 
833,0 
44,1 
86,1 
169,0 
3716 
101,0 

 
2056 
1459 

26209 
24669 
8285 
3899 
2318 
1185 
10281 
15505 
75,3 
232,6 
850,8 
44,2 
74,0 
179 
5277 
108,0 

 
1974 
2043 

3930 
3708 
723 
1125 
-71 
17 

-1207 
-4110 
-12,2 
10,3 
1,1 

-22,3 
-101 
59 

1874 
14,1 

 
-403 
781 

17,6 
17,7 
9,6 
40,5 
-3,0 
1,5 

-10,5 
-21,0 
-13,9 
4,6 
0,1 

-33,5 
-57,7 
49,2 
55,1 
15,0 

 
-16,9 
61,9 

*Розраховано авторами за даними Державної служби статистики України  
 

Слід зауважити, що побоювання, що в процесі створення зони вільної то-

ргівлі Україна відкриває свої ринки у той час, як Європейський Союз цього не 

робить, не мають серйозних підстав. Євросоюз відкриває свої ринки набагато 

швидше, ніж Україна свій. 

На надання Україні відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС 36 тарифних 

квот Україна у відповідь надала країнам ЄС три квоти на експорт до України: 

свинина – 10 тис. т; м'ясо птиці – 8 тис. т і цукор 30 тис. т. Якщо українські екс-

портні квоти на свинину і м'ясо птиці перевищують імпортні на поставку про-

дукції на український ринок, то по цукру ситуація протилежна. Україна може 

ввозити до Європи на безмитній основі 20 тис. т цукру, а до нас поставлять 30 

тис. т. Але в 2017 р. жодна з наданих Україною квот не була використана пов-

ністю. В останні роки в Україні проведена значна робота по забезпеченню дос-

тупу української агропродовольчої продукції на ринки ЄС, що позначилось на 



 
85

освоєнні наданих квот. З кожним роком розширюється перелік товарів та збі-

льшується ступінь покриття квот, зростають темпи освоєння як основних так і 

додаткових квот. 

В результаті виконаного дослідження можна зробити такі висновки: 

- після введення в дію ПВЗВТ агропродовольчий експорт до ЄС щоріч-

но зростає, і за два останні роки приріст склав 1536 млн. дол., або 37,6 %; 

- впровадження ПВЗВТ передбачає введення квот на безмитну поставку 

в ЄС певної кількості товарів, що дає можливість експортерам зекономити зна-

чні кошти і використати їх для подальшого збільшення експорту; 

- квоти це певна пільга, яку ЄС надає Україні до того ж обсяг поставок 

по квотам зростає щороку з1850,52 тис. т в 2016 р. до 2163,1 тис. т в 2019 р. або 

на 116,9 % і більшу частину – більше 90 5, складають квоти по принципу ліцен-

зування; 

- квоти – це певна форма фінансової допомоги ЄС Україні для здійс-

нення реформ, що видно по кількості митних квот наданих Україні з боку ЄС і 

кількості квот, що надала Україна експортерам з ЄС; 

- динаміка та швидкість покриття квот свідчить про поступову адапта-

цію українських експортерів до вимог ринку ЄС і перспективи євроінтеграції 

українського АПК. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІН-

ФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

3.1. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ РОЛЬ В 

УПРАВЛІННІ ОЦІНОСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

  

Маркова Т.Д.,к.е.н., доцент,  
Васьковська К.О.,к.е.н., доцент, 

 Пчелянська Г.Б.,старший викладач, 
 Володіна О.П., старший викладач кафедри іноземних мов 

 

Динамічне упровадження за останні півстоліття комп’ютерних і мереж-

них технологій  в соціально-економічному розвитку суспільства заохочувало до 

розвитку обліково-аналітичних програмних продуктів для  вирішення питань 

точності та оперативності інформації, прийняття ефективних управлінських рі-

шень. І якщо раніше найбільш поширеною задачею, яку вирішували розробни-

ки програмного забезпечення, була автоматизація обліково-аналітичного про-

цесу, то на сучасному етапі вона є лише частиною більш загальної проблеми – 

автоматизації управління всією діяльністю фірми. У зв’язку з цим змінюються 

вимоги до програмних продуктів: підвищується попит на мережеві версії та Ін-

тернет-рішення, а також на версії, що дозволяють обробляти інформацію касо-

вих апаратів торгівельних залів, підтримують зв’язок із банківськими устано-

вами, отримувати аналітичні показники фінансово-господарської діяльності пі-

дприємства тощо.  
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Для планування економічних проектів, ризиків прийнятих фінансово-

економічних рішень, а також для підведення підсумків завершених етапів дія-

льності з управління об’єктами власності вагоме значення має їх оцінювання. 

На сьогоднішній день в умовах відносин купівлі-продажу важливе місце займає 

оцінка, зокрема, якщо власник виступає учасником будь-якої угоди зі своїм 

майном (бізнесом). Так, наприклад, оцінка вартості має вирішальну роль для 

потенційного покупця чи продавця – при визначені обґрунтованої ціни угоди 

(купівлі-продажу, міни чи іншого відчуження); для кредиторів – при прийнятті 

рішення про надання позики; для орендодавців – при встановленні орендної 

плати, прив’язаної до ринкової вартості об’єкта оренди; для інвесторів – при 

визначенні базової та майбутньої вартості проекту розвитку бізнесу; а також 

для власників земельних ділянок; страхових компаній; держави та суспільства в 

цілому56. Безпосередньо, як свідчить практичний досвід, між учасниками тран-

сакційних процесів майже завжди виникає непорозуміння. І, тому, вирішення 

такого роду конфлікту інтересів учасників під силу незалежному оцінювачу, 

який повинен професійно-кваліфіковано визначити вартість об’єкт оцінки, ар-

гументовано переконати суб’єктів спільної дії у тому, що розрахований ним 

сумарний результат і є те об’єктивне грошове вираження, яке відображає цін-

ність об’єкта на ринку в даний момент часу та в даному місці. В такому випад-

ку не обійтись без використання і впровадження передових інноваційних інфо-

рмаційних технологій та програмного забезпечення для розрахунків фінансово-

економічного характеру. Таким чином,  сукупність засобів та методів, які є 

складовою інформаційних систем і технологій дозволяють користувачу шукати, 

збирати, аналізувати, зберігати, передавати та обробляти відібрані дані. Зазна-

чимо, що кількість рухомого і нерухомого майна зростає із кожним днем: збі-

льшується кількість квартир, житлових і багатоквартирних будинків, нежитло-

вих приміщень, офісних і торгових центрів, транспортних засобів, обладнання і 

меблів, техніки і гаджетів. Із зростанням кількості матеріальних благ людства, 
                                                 
56 Кучеренко В.Р., Квач Я.П., Сментина Н.В., Улибіна В.О. Оцінка бізнесу та нерухомості. Навч.пос. К.: Центр 
учбової літератури, 2009. 200с. 
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з’явилась потреба в професії «оцінювач майна», адже він може визначити рин-

кову вартість майна на потрібну дату. Останнім часом, все частіше спостеріга-

ється організація та проведення круглих столів, і зацікавленість учасників до 

обговорення і вирішення питань щодо 57:  

− законодавчого регулювання оціночної діяльності; тенденцій розви-

тку нормативно-грошової оцінки земель, нерухомості, підприємства, бізнесу 

і незалежної оцінки їх в Україні;  

− оцінювання вартості акцій підприємств на сучасному етапі розвитку 

судових експертиз;  

− визначення матеріального збитку, завданого власнику майна; 

− загальнооціночних методів витратного підходу при визначенні орі-

єнтовної вартості будівництва складних об’єктів тощо. 

Усе це істотно підвищує актуальність дослідження організаційного, мето-

дичного та практичного забезпечення проведення оцінки майна, ролі інформа-

ційних технологій та інформаційних систем у процесі розвитку, регулювання та 

управління оціночної діяльності в Україні.  

Дослідженням актуальних питань щодо управління оціночної діяльності 

займаються ряд науковців: В.Р. Кучеренко, Я.П. Квач, Н.В. Сментина, В.О. 

Улибіна, О.П. Угровецький, А.П. Денисенко, Т.П. Єгорова, А.О. Селіванов, С.Г. 

Стеценко, О. І. Пушкар, О. В. Вільхівська, Л.П. Довгань, А.В. Сурженко та ін-

ші, чиї здобутки мають досить важливе значення для практичного їх застосу-

вання. Питаннями використання, впровадження інформаційного програмного 

забезпечення для обліку, оцінки, контролю займалася чимало вчених: С.В. Іва-

хненков, Н.В. Оляднічук, О.П. Тітова,  А.П. Сиротинська, І.Д. Лазаришина та 

інші. Проте, нині мають місце актуальні питання стосовно сутності інформа-

ційної системи та програмного забезпечення в управлінні й організації оціноч-

ної діяльності. Актуальність звернення до зазначеної проблематики зумовлю-

                                                 
57 Петрова І.А. Засідання круглого столу за темою: «Удосконалення правового регулювання оцінки майна і 
майнових прав. Оцінка землі. Професійна експертиза і оціночна діяльність». // Публічне право. 2018. № 2. С. 
263-272. 
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ється тим, що оціночна діяльність потребує точних, правдивих фінансово-

економічних розрахунків об’єктів бізнесу, передбачає розробку прогнозних 

програм, виявлення стратегічних пріоритетів підприємницької діяльності, вра-

ховуючи нові виклики та посилення міжнародних вимог до регулятивних меха-

нізмів розвитку економіки України. 

Науково-технічний прогрес, від якого залежить економічний розвиток, з 

кожним роком все глибше проникає не тільки в житті соціальної сфери, але й в 

усі сфери підприємницького господарювання та оціночної діяльності, що обу-

мовлюють конкурентоспроможність будь-якого виду діяльності 58. На думку 

В.Ф. Яценко, кінець ХХ та початок ХХІ століття стали періодом значних та бу-

рхливих змін у зовнішньому середовищі бізнесу: конкуренція в багатьох галу-

зях набула дійсно глобального характеру, темпи впровадження інноваційних 

технологій у виробництво зростають з прискореною швидкістю, більш жорст-

кими стають стандарти якості продукції та послуг, стрімко розширюються мо-

жливості інформаційних систем і технологій, в т. ч. всесвітніх мереж, посилю-

ється контроль з боку суспільства до впливу діяльності підприємств на стан на-

вколишнього середовища, дефіцит та зависока ціна традиційних енергетичних 

ресурсів. Керівництво багатьох підприємств розуміє, що на додаток до функці-

ональних поглядів на процеси їм потрібні нові елементи, що дозволять дати ві-

дповідь на зовнішні виклики та зберегти життєдіяльність бізнесу 59. 

Слід відзначити, що організація автоматизації процесів використання  ін-

формаційних систем і технологій є на даний момент однією з задач підприємств 

щодо оптимізації обліково-аналітичного та управлінського процесу. Техноген-

на галузь досить активно наразі розвивається і комп’ютерні технології та про-

грамне забезпечення займають важливе місце в діяльності людини і суспільст-

ва. Одним із головних чинників, що визначають ефективність інформаційних 

                                                 
58 Маркова Т.Д. Системний підхід до організації обліково-аналітичного забезпечення автоматизованими інфор-
маційними системами управління підприємством // Науково-методичні аспекти обліково-аналітичної системи 
підприємства: монографія за заг.ред. д.е.н., проф. Немченко В.В. ОНАХТ. Одеса, 2016. 352с. (С.256-266). 
59  Яценко В.Ф. Теоретико-методологічний генезис сутності та змісту обліково-аналітичного забезпечення 
управління підприємством // Вісник ЖДТУ. 2013. № 3 (65). С. 75-82. 
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систем, вважають А.П. Сиротинська, І.Д. Лазаришина 60 є можливість отриман-

ня вірогідніший результат з меншими витратами часу та праці. Щоб обрати 

найкращу технологію, або оцінити та обрати найкращі програми, які буде за-

стосовано для обробки інформації, необхідно мати конкретні ідентифіковані 

показники. Саме на їх підставі можна здійснити вибір і оцінити ефективність та 

якість технології. Зазначимо, що достовірність, трудомісткість та швидкість є 

одними з критеріїв в процесі оціночної діяльності. 

Поняття оціночна діяльність останнім часом набуває дискусії і розгляда-

ється як вид професійної діяльності. Хоча, нам відомо різні підходи до визна-

чення поняття «оцінка»: 

- оцінка як метод бухгалтерського обліку; 

- оцінка як підсумковість знань навчального процесу. 

Автори Si Chen, Nor Mardziah Osman, Miguel Baptista Nunes, Guo Chao 

Peng 61 розглядають процес оцінювання інформаційних систем, який може від-

різнятися за характером процесу, тобто оцінка може бути формувальною або 

підсумковою. Ця відмінність є наслідком різниці у здійсненні оцінки з точки 

зору часу у зв’язку з циклом проектування та розробки інформаційних систем: 

формується протягом процесу проектування та розробки; підсумовують в кінці 

цього процесу. Тим не менш, кожен з цих типів оцінка може, у свою чергу, ви-

користовувати різні стратегії, а саме оцінювання без цілей, оцінку на основі ці-

лей і критеріальна оцінка залежно від мотивації оцінки. Тому це призводить до 

шести основних типів методологій оцінювання: методологія без підсумків, ме-

тодологія підсумкового підходу, цільова методологія формування, без цільова 

методологія формування, підсумкова методологія на основі мотивації та мето-

дологію формування на основі критеріїв без мотивації. 

                                                 
60 Сиротинська А.П., Лазаришина І.Д. Інформаційні системи підприємства малого бізнесу: Навч.пос. К.: Центр 
учбової літератури, 2008.  264 с. 
61 Chen, S., Osman, M., Nunes, J.M.B. and Peng, G.C. (2011). Information systems evaluation methodologies. In; Pro-
ceedings of the IADIS International Workshop on Information Systems Research Trends, Approaches and Methodolo-
gies (ISRTAM), 20 July 2011, Rome, Italy. URL: http://eprints.whiterose.ac.uk/74740/1/WRRO_74740.pdf (дата зве-
рнення: 16.02.2019). 
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Професійна оціночна діяльність згідно Закону України «Про оцінку май-

на, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 4 – діяльність 

оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, яка полягає в організаційному, 

методичному та практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді 

та підготовці висновків щодо вартості майна. А, суб’єктами – зареєстровані в 

установленому законодавством порядку фізичні особи – суб’єкти підприємни-

цької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-

правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у 

складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб’єкта 

оціночної діяльності відповідно до Закону. 

Основним джерелом конкурентної переваги, зазначає професор Прінс-

тонського університету Карл Цайнінгер, є час, оскільки він «єдиний не віднов-

люваний ресурс, його не можна ані купити, ані повернути» 62. Тому, викорис-

тання результатів науково-технічного прогресу стосовно оперативного отри-

мання фінансової та операційної інформації для  прийняття рішень  в сфері під-

приємницької, організації та управлінні оцінюючої діяльності  мають вагоме 

значення. 

Слід відзначити, що процес оціночної діяльності за допомогою інформа-

ційних систем і технологій, на наш погляд, включає три складові, які охоплю-

ють важливі ділянки процесу прийняття кінцевого результату 63. 

1. Інформаційне забезпечення – це етап-база, який забезпечує необхід-

ною вхідною паперовою та електронною інформацією (законодавча база, поло-

ження, нормативи, концептуально-теоретичні принципи та методи, первинна 

бухгалтерська документація, статистична та фінансова звітність, договори з по-

купцями та постачальниками та ін.) та комунікаційне забезпечення (телефонне 

та skype – інтернет забезпечення та ін.). 

                                                 
62 Івахненков С.В. Наукове обґрунтування впровадження інформаційних технологій в аудиті та внутрішньогос-
подарському контролі // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. 2010. Вип. 7(1). С. 530-538. 
63 Markova T., Vaskovska K., Pchelianska G., Volodina O. Information systems and technologies in the process of 
evaluation activities // Food Industry Economics. 2019. Vol 11, No 1. Р.111-118. 
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2. Обробка інформаційно-цифрових даних – це етап систематизації, 

класифікації та здійснення економічних розрахунків, їх аналізу та порівняння за 

допомогою програмно-прикладного забезпечення електронно-обчислювальною 

машиною. Цьому етапу характерно оперативність здійснення аналітичних алго-

ритмічних розрахункових операцій. 

3. Прийняття обґрунтованих управлінських рішень – це завершальний 

етап, який полягає у виборі оптимального варіанту оцінки стратегічного проек-

ту (майно, бізнес тощо).  

Таким чином, шлях від отримання інформації (обліково-аналітична, фі-

нансово-економічна, соціальна, екологічна, нормативно-законодавча та ін.) до 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень оціночної діяльності є взаємо-

пов’язані етапи та їх складові, які відображений на рис. 3.1.  

Стосовно програмно-прикладного забезпечення, зазначимо, що це є  ре-

зультат інтелектуальної праці 64, яка обліковується та може використовуватися 

в фінансово-господарській діяльності підприємства як нематеріальні активи.  

Згідно П(С)БО №8 нематеріальними активами є також програмні продукти, 

програми для ЕОМ і бази даних, права на ноу-хау, а також права, отримані в 

результаті покупки ліцензій у патентовласників 65. В ринкових умовах господа-

рювання, на ринку програмних продуктів представлено широкий спектр про-

грам по автоматизації бухгалтерського обліку, фінансово-економічних розра-

хунків.  

 

 

 

 

 

                                                 
64 Шипунова О.В. Об’єкти інтелектуальної власності інформаційних систем // Соціально-економічні проблеми 
сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: глобалізація та євро інтеграція (Збірник наукових 
праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Львів, 2008. Вип.1(69). С.454-460. 
65 Нематеріальні активи:  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8: затв. наказом Мінфіну від 18 жовтня 
1999 року № 242. URL:  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4043.html (дата звернення: 17.02.2019).  
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зиція на арені бізнесу 

 

Рис. 3.1. Етапи та складові до організації інформаційного  

забезпечення автоматизованими інформаційними системами управління 

 

Довгань Л.П. та Сурженко А.В. вважають, вартісно-орієнтоване управ-

ління, будучи синтезом декількох бізнес-концепцій, знаходить своє відобра-

ження у різних сферах діяльності підприємства. Так, фінансове управління, по-

будоване відповідно до принципів управління вартістю, має на меті формуван-

ня акціонерної вартості та пояснює необхідність дисконтування грошових по-

токів; стратегічне планування ґрунтується на визначальності показника ство-

рення вартості як результату інвестування у відповідний сегмент ринку та фор-

мування конкурентного потенціалу; бухгалтерський облік уніфікується відпові-

дно до свого призначення в розрізі цієї концепції, створюючи інформаційно-

аналітичне забезпечення процесів оцінки бізнесу. Разом з тим, революційним в 

організаційній поведінці є визнання провідною ідеєю бізнесу створення того, 

що має цінність і винагороджується всім стейкхолдерам 66. 

Важливим питанням при проведенні попередніх процедур фінансової діа-

гностики є вибір джерел інформації. Саме тут у потенційних покупців є набага-

                                                 
66 Довгань Л.П., Сурженко А. В.Оцінка вартості бізнесу в умовах впровадження вартісно-орієнтованого управ-
ління фінансами підприємств // Економічний вісник університету. 2017. Вип. 33(1). С. 293-302. 
 



 
94

то менший вибір різних джерел, ніж у продавців майна, тому оцінка вартості 

майна буде відбуватись на основі обмеженого кола інформаційних ресурсів, зо-

крема фінансовій та статистичній звітності підприємства, власних досліджень 

ринку.  

Сучасні інформаційні системи і технології вже не повільно впроваджу-

ються, а є частиною життєдіяльності всіх сфер суспільства та всіх галузей еко-

номіки країни. Впродовж останнього десятиріччя інформаційні технології все 

більше і більше проникали в бізнес: це системи автоматизованого проектування 

і програми фінансового, податкового та управлінського обліку, це впроваджен-

ня штрихкодування і системи планування виробництва. На сьогоднішній день 

вже і не знайдеш підприємство, яке не використало б сучасні технології хоча б 

для ведення бухгалтерського обліку. Неможливо уявити діяльність суб’єкта го-

сподарювання без розрахункового рахунку в банку, без програми «клієнт-

банк», без електронної почти, комп’ютерної системи та пакету бухгалтерських 

облікових програм, служб національної безпеки – без суперкомп�ютерів, а на-

селення – без ноутбуку, кишенькових комп�ютерів та смартфонів [3]. Тому пи-

тання використання сучасних інформаційних систем і технологій, їх переваги 

та недоліки залишаються актуальними як в дослідженнях методів поліпшення 

та ефективності умов праці на підприємстві так і в сфері оціночної діяльності 

(табл. 3.1). 

Також до недоліків можна відносити ще високий рівень кіберзлочинність, 

особливо навмисне зламання налагодженого алгоритмічного розрахункового 

додатка системного забезпечення оперативно-розрахункових операцій, який 

приводить до хибних економічних результатів. Але це не зупиняє юридичних 

та фізичних осіб використовувати комп’ютери. Таким чином, за дослідженням 

статистичних даних Державної служби статистики України, визначено, що за 

останні сім роки спостерігається тенденція до збільшення частки середньої кі-

лькості працівників (включаючи штатних та позаштатних), які використовували 

комп’ютер, у % до середньої кількості працівників підприємства на 6,7% (рис. 

3), враховуючи зменшення одиниць комп’ютерів на підприємстві на 20,7% (рис. 
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3.2) (зменшення можливе ще із-за скорочення кількості підприємств загалом по 

Україні). 

Таблиця 3.1 

Переваги та недоліки використання інформаційних систем і техноло-

гій в процесі організації та управлінні оціночної діяльності* 
Переваги Недоліки 

Автоматизація обміну інформацією через різноманітні види комуні-
кацій 

Залежність від всес-
вітньої мережі Інте-
рнет  

Автоматизація оціночної діяльності на базі комп’ютерних систем 
комплексних інформаційних систем, які надають допомогу в прийн-
ятті рішень 

 
Постійна необхід-
ність адаптації до 
сучасних вимог часу Оперативний доступ до довільної нагромадженої інформації з тим, 

щоб в подальшому ефективно її використовувати для вирішення пос-
тавлених задач 
Широкі можливості для планування діяльності 
Можливість постійного ведення оперативного контролю 

*розроблено авторами 
 

Рис. 3.2. Кількість підприємств, які викори-
стовували комп’ютери, од* 

Рис. 3.3. Частка середньої кількості праців-
ників (включаючи штатних та позаштат-
них), які використовували комп’ютер, у % 
до середньої кількості працівників підпри-

ємства* 
*Складено авторами за даними Державної служби статистики України  

Отже, останнім часом спостерігається оперативне охоплення суспільного 

простору та всіх сфер економіки інформаційними системами і технологіями. 

Відмітимо, що заходи з інформаційного забезпечення відтворювальних систем 

національного, регіонального, комерційного рівнів, стимулювало наповненням 

соціально-економічних перетворень та  інноваційного розвитку в країні. 
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Проведені дослідження свідчать, що інформаційні технології сьогодні ві-

діграють винятково важливу роль у забезпеченні інформаційної взаємодії між 

людьми, а також в системах обліково-аналітичної, управлінської та оціночної 

діяльності. На додаток до вже існуючих традиційних засобів зв’язку (телефон, 

телеграф, радіо і телебачення) в соціальній та економічно-господарській сфері 

все більш широко використовуються системи електронних телекомунікацій, 

«хмарні технології», електронна пошта, соціальні інформаційні мережі, факси-

мільна передача інформації та інші види зв’язку. Ці засоби швидко асимілю-

ються культурою сучасного суспільства, так як вони не тільки створюють вели-

кі зручності, але і вирішують багато виробничі, соціальні, економічні і побутові 

проблеми. 

Дослідження підходів до визначення сутності та поняття «оцінка» свід-

чить про багато категорій її характеристики: за характером процесу (формува-

льна або підсумкова), за характером стратегії (без цілей, оцінка на основі ці-

лей),  за критеріями;  залежність від мотивації. Тому це призводить до шести 

основних типів методологій оцінювання: методологія без підсумків, методоло-

гія підсумкового підходу, цільова методологія формування, без цільова методо-

логія формування, підсумкова методологія на основі мотивації та методологію 

формування на основі критеріїв без мотивації. 

Систематизація та обґрунтування складових системи організації інформа-

ційного забезпечення автоматизованими інформаційними системами і техноло-

гіями управління оціночної діяльності дозволило виділити  три частини, які 

охоплюють важливі ділянки процесу прийняття оптимального рішення щодо 

вартісної оцінки об’єкту. Проаналізовані переваги і недоліки інформаційних 

систем і технологій в процесі оцінки, обліку та контролю з метою формування 

економічної інформації свідчить про широке їх використання в господарській 

діяльності. Проаналізована статистична динаміка кількості підприємств, які ви-

користовували комп’ютери показало їх скорочення на 20,7% та збільшення на 

6,7% частки середньої кількості працівників (включаючи штатних та позаштат-

них), які використовували комп’ютер, у % до середньої кількості працівників 
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підприємства. Досліджено проблемні питання та обґрунтовано необхідність за-

стосування інформаційних систем на етапі трансакційних процесів. Саме які 

програмні продукти використовується для забезпечення оперативних економіч-

них розрахунків залишається актуальним питанням наукових досліджень. 

 

 

 

3.2. ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ В ПРОЦЕСІ ОБЛІКОВО-

АНАЛІТИЧНОЇ, ОЦІНОЧНОЇ ТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Стасюкова К.В., старший викладач, 
Головаченко Л.М., ассистент 

 

Ведення бухгалтерського обліку з використанням програмного забезпе-

чення є вагомим і невід’ємним процесом господарювання більшості підпри-

ємств. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку (як в цілому, так і окремих йо-

го ділянок) не тільки полегшує процес управління діяльністю, але й є необхід-

ною умовою виконання ряду законодавчих вимог, зокрема щодо подання елек-

тронної звітності.  

Крім того, автоматизовані системи бухгалтерського обліку використову-

ються для обробки облікової інформації. Використання програмного забезпе-

чення дозволяє бухгалтеру отримати оперативну інформацію, зменшити кіль-

кість помилок при внесенні та обробці даних, що допускаються людським фак-

тором.  

Для того, щоб не помилитись у виборі програми, необхідно зробити порі-

вняльний аналіз програм, які є на ринку. Першим кроком для порівняння мож-

ливостей наявних програмних продуктів є проведення їхньої класифікації. Це 

дуже важливий етап в організації комп'ютеризованого обліку: тільки після по-

ділу програмного забезпечення на групи за певними критеріями можна форму-

лювати вимоги до програм і порівнювати їхні функціональні можливості. 
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З погляду розробників програмного забезпечення найбільш повною є кла-

сифікація програм бухгалтерського обліку, яка склалася при проведенні конку-

рсів програмного забезпечення. Ця класифікація поєднує в собі критерії для 

групування як за призначенням, так і за способом реалізації бухгалтерських 

функцій і розміром підприємств (рис. 3.4).  

Рис.1.1. Програмне забезпечення бухгалтерського обліку 67 
 

                                                 
67 Петренко Я.В. Інформаційнісистеми і технології в обліку та аудиті : навч. Посібник. Краматорськ : ДГМА, 
2014. 320 с.  
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Український ринок програмного забезпечення для ведення бухгалтерсь-

кого обліку наповнений значною кількістю продуктів, зокрема «M.E.Doc», 

«1С:Бухгалтерія для України», «Парус-Бухгалтерія», «Діловод», «SAP», «IT-

Enterprise: Бухгалтерія», «ІС-ПРО» та інші 68. 

Не зважаючи на однакове призначення, наведені програми мають безліч 

особливостей, що тільки ускладнює процедуру їх вибору підприємствами. Крім 

того, протягом останнього десятиріччя набуває популярності така форма орга-

нізації обліку, як аутсорсинг, активне поширення якої вимагає створення умов 

для підвищення якості надання таких послуг. Не останню роль в данному про-

цесі відіграє контроль за впровадженням інтернет-комунікацій. 

Умови співпраці між аутсорсером та підприємством-замовником висува-

ють свої критерії до программного забезпечення. 

Розглянемо коротко характеристику кожної з них. 

«M.E.Doc» (MyElectronicDocument, також Medoc, Медок) — поширене 

українське програмне забезпечення для подання звітності до контролюючих ор-

ганів та обміну юридично значущими первинними документами між контраге-

нтами в електронному вигляді. Це нетількипрограма для податковоїзвітності, а 

справжня система електронногодокументообігу. В ній є все для звітностіюри-

дичнихосібплатниківподатку на доданувартість та єдиногоподатку, бюджетни-

хустанов та неприбутковихорганізацій, фізичнихосіб-підприємців. 

Програма M.E.Doc призначена для подачізвітності в усіконтролюючіор-

ганиУкраїни (ДФСУ, ДССУ, ПФУ, ФСС з ТВП, ДКСУ, міністерства і відом-

ства), для реєстраціїподатковихнакладних та юридичнозначущогоелектронно-

годокументообігу. Крім того, програманадаємодулі для нарахуваннязарплати, 

звітності великих компаній з розгалуженою структурою підрозділів і роботиба-

нків. 

M.E.Doc містить всі актуальні форми звітності, які оперативно оновлю-

ються відповідно до законодавства. Программа підтримує роботу з ЕЦП най-

                                                 
68 Що таке хмарні обчислення? [Електронний ресурс]. URL : http://cbto.com.ua/library/cloudcomputing (дата звер-
нення: 07.07.2019). 
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більш використовуваних центрів сертифікації, а також захищеними носіями для 

ЕЦП SecureToken (рис. 3.5). 

 

 
Рис. 3.5. Витяг з программи «M.E.DOC» 

 

«1С:Бухгалтерія для України» - це програмний продукт для ведення 

бухгалтерського і податкового обліку в комерційних організаціях, а також для 

формування стандартної бухгалтерської, статистичної та податкової звітнос-

ті. Продукт побудованонаплатформі «1С: Підприємство». Повнаназвапрограм-

ного продукту - «1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для України». Для підтрим-

кикористувачівметодологічно і практично передбачено широкий переліксерві-

сівпідтримки, якийнадається за договором супроводу «1С: ІТС Україна» 69. 

Незважаючи на невисоку вартість за всіма параметрами програма має 

конкурентоспроможну функціональність і переваги за рахунок наявності в сис-

темі модулів бухгалтерського і податкового обліку які розроблені для всіх країн 

в яких вона використовується. Завдяки практично монопольного становища на 

                                                 
69 Павелчак-Данилюк О. Обґрунтування програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку на 
підприємствах. Вісник Тернопільського національного технічного університету. 2014. №1. С. 209–218. 
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ринку програма  має якісну технічну та методичну підтримку від фірм партне-

рів яких в Україні налічується близько 500. Розробники програми контролюють 

якість послуг, що надаються фірмами партнерами, проводять заходи для їх на-

вчання і сертифікації з метою підвищення якості послуг і максимального задо-

волення бажань замовників. Для користувачів які хочуть впроваджувати про-

грами «1С: Підприємство» самостійно існує величезна кількість методичної лі-

тератури українською мовою, велика кількість різноманітних навчальних кур-

сів та відеоматеріалів, також є можливість отримати деякі версії програм для 

навчання і експлуатації безкоштовно (рис. 3.6). 

 

 
Рис. 3.6. Витяг з программи «1С: Бухгалтерія для України» 

 
«Парус-Бухгалтерія» - є комплексною програмою автоматизації бухгал-

терського обліку підприємств малого і середнього бізнесу. Після установки 

програми немає необхідності проводити будь-які серйозні налаштування, проте 

користувач може настроїти програму відповідно до умов функціонування підп-

риємства і організації обліку: перебудувати план рахунків, номенклатуру запа-

сів, створити бланки, зразки заповнення документів, встановити правила їх об-

робки в обліку і тому подібне. 

Інформація, яка вводиться в програму, поступає в базу даних, яка є єдиної 

для всіхмодулівпрограми. База данихможезнаходитися на жорсткому диску 

комп'ютераабо на жорсткому диску окремогокомп'ютера в мережі за умови ко-

ристування програмою декількома користувачами в мережі. 
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В цілому охарактеризувати програму можна використовуючи визначені 

класифікаційні ознаки (табл. 3.2.). 

Таблиця 3.2 
Характеристика програми «Парус-Бухгалтерія» 

 
Класифікаційна ознака Характеристика ознаки 

Клас програми Комплексна програма автоматизації бух. обліку підприємств ма-
лого і середнього бізнесу 

Призначення Програма для ведення бухгалтерського обліку 

Група споживачів Бухгалтерія, в якій здійснений чіткий розподіл функцій між пра-
цівниками 

Об'єкт комп'ютеризації Малі і середні по розмірах підприємства різних галузей діяльно-
сті 

Спосіб реалізації  
облікових функцій 

Введення господарських операцій уручну, за допомогою первин-
них облікових функцій документів, за допомогою шаблонів гос-
подарських операцій 

 
«Діловод» - зручний онлайн облік і здача звітності для підприємців. Не-

щодавно в українському Інтернеті з'явився цікавий онлайн-сервіс «Діловод». 

Незважаючи на те що вже існує безліч сервісів онлайн-бухгалтерії, підприєм-

цям і бухгалтерам, що обслуговують підприємців, «Діловод» варто особливо 

відзначити та звернути на нього пильну увагу. 

Онлайн-бухгалтерія є сервісом, що надає можливість ведення обліку. 

Водночаспрацювати з нею визможетезвідусіль, де є Інтернет. Онлайн-

бухгалтеріяповністювирішуєпроблемизберігання та встановленняоновленьва-

шоїобліковоїбазиданих, не вимагаєвстановленняпрограмногозабезпечення — 

достатньолишезареєструватися на сервісі. 

Безумовно, усікористувачімаютьвласнівимоги до обліку. Для одних доси-

тьведення простого реєструплатежівіззазначеннямдати, суми та змісту. Іншіза-

хочутьпроаналізуватисвоївитрати та затрати, згрупувавшиїх за статтями. Тре-

тімпотрібенскладськийоблік і обліквзаєморозрахунківізпокупцями та постача-

льниками, аналіздоходів та затрат, розрахунокфінансовихрезультатів.  
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Програма дозволяє в налаштуваннях обліку активувати додаткові необ-

хідні можливості. Ось деякі з них: 

• облік грошових коштів. Банківські виписки, касові ордери, платіжні 

доручення, платіжні відомості, завантаження банківських виписок із системи 

Клієнт-Банк, звіти про рух і залишки грошових коштів; 

• реєстрація клієнтів, договорів, ділових контактів. Реєстрація клієнтів, 

контактних осіб і контактних даних. Фіксація договірних умов (категорій цін, 

валюти, способу доставки, форми оплати, відстрочок, знижок) із подальшою 

підстановкою в рахунки та накладні. Перегляд історії замовлень, ділових кон-

тактів і звітів безпосередньо з картки контрагента. Можливість реєстрації зміс-

ту дзвінків, переговорів, листування та SMS; 

• управління цінами. Прайс-лист із можливістю внесення декількох коло-

нок (категорій) цін. Друк цінників і етикеток. Історія цін. Безпосередня устано-

вка цін в картці товару. Автоматична реєстрація закупівельних цін. Документа-

льна установка цін із можливістю автоматичного розрахунку нових цін на підс-

таві поточних або закупівельних. 

• облік продажів. Замовлення покупців, виписка рахунків, акти викона-

них робіт і видаткові накладні, повернення від покупців. Можливість унесення 

контактних даних безпосередньо в документах без реєстрації контрагента. Зру-

чний підбір товару за каталогом із урахуванням товарних залишків, підбір за 

штрих-кодом, автопідстановка ціни з договірних умов або за прайс-листом. 

Способи доставки, форми оплати, статуси документів. Аналіз реалізації та при-

бутку за товарами, торговими марками, покупцями, менеджерами, торговими 

точками. Звіти зі взаєморозрахунків, сплати та контролю заборгованості; 

• облік закупівель. Рахунки постачальників, прибуткові накладні та пове-

рнення постачальникам, акти виконаних робіт постачальників. Автоматична 

реєстрація закупівельних цін. Аналіз закупівель за товарами, торговими марка-

ми, постачальниками. Звіти зі взаєморозрахунків та сплати. Автоматичне фор-

мування замовлення постачальнику; 



 
104

• облік взаєморозрахунків із підзвітними особами. Облік грошових кош-

тів, виданих під звіт. Авансові звіти з можливістю оприбуткування товару на 

склад, списання на витрати, сплати постачальнику, друку. Відомість взаємороз-

рахунків із підзвітними особами; 

• складський облік. Необмежена кількість складів і торгових точок. При-

дбання, реалізація, повернення, переміщення, списання, оприбуткування над-

лишків, інвентаризація. Упаковки, штрих-коди. Облік за серійними номерами 

та в розрізі додаткових характеристик товарів. Друковані форми. Автоматичний 

розрахунок собівартості реалізованого товару. Зручне заповнення документів. 

Пошук товару за кодом, найменуванням, артикулом. Звіти по складу. Заванта-

ження початкових залишків; 

• простий кадровий облік. Прийом та звільнення працівників, табель об-

ліку робочого часу, розрахунок заробітної плати й податків. Розрахункові та 

платіжні відомості, облік додаткових умов трудового договору; 

• облік доходів і витрат. За періодами, підрозділами (торговими точка-

ми), менеджерами, контрагентами, угодами. Необмежена кількість статей. Роз-

рахунок фінансових результатів; 

• податковий облік. Роздільний податковий і управлінський облік. Авто-

матичне формування книги обліку доходів і витрат. Автоматична добірка під-

ходящої статті доходів/витрат. Контроль за включенням документів до подат-

кового обліку; 

• валютний облік. Ведення взаєморозрахунків із покупцями та постача-

льниками у валюті. Ведення обліку грошових коштів у валюті. Перерахунок ва-

лютних відпускних цін; 

• податкова електронна звітність. Нагадування про строки подання 

звітів, формування звітів та передання в електронному вигляді з використанням 

цифрового підпису. 

З метою полегшення початку роботи із системою передбачено заванта-

ження довідника товарів і складських залишків із файлів у форматі Excel, дові-
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дника клієнтів і контактних даних, банківських виписок і прайс-листів постача-

льників. 

Приємний простий та зручний дизайн програми. «Діловод» підтри-

мує багатовіконний режим роботи - це означає, що ви, наприклад, можете по-

руч відкрити прайс-лист, рахунок на оплату, відомість по складу, довідник клі-

єнтів і перемикатися між ними, розташувавши їх на закладках. У «Діловоді» 

є робочий стіл - на нього ви зможете винести найчастіше використовувані яр-

лики. Також є командний рядок, до якого можна внести, скажімо, команду «ви-

писати рахунок», «сплатити», і система відразу запропонує відповідні дії (рис. 

3.7). 

 

 
 

Рис. 3.7. Витяг з программи «Діловод» 
 

«SAP»-ПЗ німецького походження вміщує в себе великий спектр можли-

востей, серед яких: автоматизація бухгалтерії, торгових і складських операцій, 

кадровий і фінансовий облік. Воно навіть передбачає роботу з логістикою, тому 

і цінується настільки високо. 

Обробляє система абсолютно різні дані, що пояснює її складну структуру. 

Програма володіє, на думку фахівців, цілою низкою переваг, які дозволя-

ють їй відрізняться від інших подібних продуктів.В той же час вона має і ряд 

недоліків. 
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Розглянемо основні переваги та недоліки даної програми в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Основні переваги та недоліки програми «SAP» 

 

Переваги Недоліки 

 легкий процес налаштування, як 
простих параметрів - вибір мови або ж ва-
люти, так і більш складних - формуванням 
культурних особливостей і т. п.; 

 майже не вимагає оновлень;  
 працює з даними в режимі реа-

льного часу;  
 позитивно впливає на ефектив-

ність роботи персоналу;  
 мінімізує можливість виникнен-

ня помилок;  
 має простий механізм сполучен-

ня з іншими офісними програмами; 
 охоплює величезний масштаб 

допустимих робіт, який, як правило, покри-
ває потреби навіть самих великих компаній; 

 повне налаштування інтерфейсу, 
що дозволяє опрацювати структуру продук-
ту до найдрібніших деталей; 

 орієнтується на результати і по-
казники провідних компаній, щоб завжди 
бути актуальним продуктом. 

 програма після укладення конт-
ракту компанії з одним з вендорів, до того 
моменту, поки термін не закінчиться за до-
кументами, не дозволяє перейти на інший 
вендор, взагалі зробити це можна, але такий 
крок виллється в збитки для компанії;  

 нездатність адаптуватися. SAP 
може трохи не збігатися з діяльністю ком-
панії і за налагодження його доведеться 
платити гроші;  

 програма є не найдешевшою і її 
придбання може досить довго окупатися;  

 наявність і її використання - це 
далеко не гарант того, що розроблений про-
ект виявиться успішним. 

 
«IT-Enterprise: Бухгалтерія» - це програма, яка дозволяє вирішити на-

ступні питання: 

 Автоматизація облікової системи підприємства, об'єктивна оцінка до-

сягнутих результатів, виявлення способів їх поліпшення. 

 Автоматизація обліку основних засобів і нематеріальних активів, ско-

рочення витрачаються часу і коштів, мінімізація кількості помилок. 

 Автоматизація обліку грошових коштів підприємства та їх еквівалентів, 

скорочення часу обробки документів, підвищення точності обліку. 

 Автоматизація обліку всіх різновидів матеріальних цінностей, приско-

рення обробки документів, скорочення кількості помилок. 

 Автоматизація всіх фінансово-розрахункових операцій, виняток ручної 

праці і впливу людського фактора. 
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 Зниження витрат у виробництві за рахунок підвищення оперативності 

управління та об'єднання виробничого обліку з бухгалтерським. 

 Автоматизація податкового обліку, оперативне відстеження стану роз-

рахунків з бюджетом. 

 Автоматизація ведення бухгалтерської звітності, оперативний контроль 

стану всіх бухгалтерських рахунків, швидке формування зведених звітів. 

 Забезпечення ведення бухгалтерського обліку та формування фінансо-

вої звітності у відповідності з усіма вимогами міжнародних стандартів.70 

Наведений список бухгалтерськихпрограм не є вичерпним, на українсь-

кому ринку представлено набагато більше програмних продуктів для ведення 

обліку. Крім того, на вимогу часу з’являються нові, які враховують існуючі по-

треби.  

В умовах активного розвитку бухгалтерського аутсорсингу прогнозуємо 

подальший розвиток «хмарного» программного забезпечення, яке вирізняється 

більшою надійністю при загрозах кібератак та створює сприятливі умови для 

зберігання бухгалтерських баз. 

Враховуючи також складну політичну ситуацію в країні, проблема вибо-

ру програмного продукту, що повністю задовольнить потреби в накопиченні, 

обробці та поданні бухгалтерської інформації, залишається актуальною до сих 

пір. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Мурашко Т. Хмарні програми як захист від кібератак [Електронний ресурс]. URL: 
https://news.finance.ua/ua/news/-/405362/taras-murashko-hmarni-programy-yak-zahyst-vid-kiberatak (дата звернення: 
07.07.2019). 
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3.3. АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМАТИЗАЦІЇ  

ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Пчелянська Г.Б., старший викладач, 
Маркова Т.Д., к.е.н., доцент, 
Пчелянський Д.П., магістр 

 

В умовах сучасного прискореного розвитку інформаційних технологій і 

різних системних програм практично жодна сфера не залишається без впрова-

дження нових технологічних продуктів.  Сфера оціночної діяльності не є виня-

тком.  Поступово до технологій майбутнього долучаються і оцінювачі, автома-

тизація охоплює основні напрямки оціночної діяльності (оцінка нерухомості, 

оцінка рухомого майна, оцінка бізнесу). 

Актуальним завданням у вдосконаленні діяльності оціночних компаній на 

сучасному етапі розвитку суспільства є використання нової комп'ютерної тех-

нології на базі економіко-математичних моделей задач оцінки майна.  

Разом з тим необхідно констатувати, що питання автоматизації оціночної 

діяльності в Україні не отримують достатнього висвітлення в літературі з оцін-

ки вартості. Глибоко не опрацьовані такі питання, як концепція автоматизації, 

типова структура робочого місця оцінювача. А програмні засоби автоматизації 

розробляються найчастіше стихійно, без належного теоретичного обгрун-

тування.  

Наявні на ринку програмні засоби, за рідкісним винятком, не є універса-

льними продуктами і призначені, як правило, для автоматизації оцінки окремих 

видів активів – зазвичай нерухомості, будівель і споруд.  При цьому необхідно 

мати на увазі, що всі програмні продукти повинні бути ліцензійними. 

У цілому в країні комп'ютеризація ринку оцінних послуг на базі сучасних 

економіко-математичних моделей і алгоритмів задач оцінки майна знаходиться 

в стадії свого розвитку. Відсутні комплексні програмні засоби, що забезпечу-

ють автоматизацію виробництва оціночних робіт у діалоговому режимі.  

Інформаційна база оцінки – основа процесу оцінки ринкової вартості  
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майна. У даний час є ряд структур державних і недержавних, які займаються 

збором даних по операціях купівлі-продажу об'єктів власності. У цих даних не-

повні відомості. Вони розрізнені по відомствах і типах. Крім того, ускладнено 

офіційне отримання інформації з відповідних організацій про об'єкти власності, 

їх власників. Тому актуальним стає питання систематизування та приведення 

до єдиного стандартизованого порядку і подальшого використання баз даних як 

обгрунтованої інформації. 

Єдина база даних звітів про оцінку − інформаційно-телекомунікаційна 

система, до складу якої входять база даних та модуль електронного визначення 

оціночної вартості (з метою перевірки вартості об’єктів оподаткування, внесе-

ної суб’єктом оціночної діяльності). Єдина база даних звітів про оцінку здійс-

нює моніторинг звіту про оцінку на предмет відсутності порушень при його 

складанні та у разі його повноти, правильності та відповідності, у тому числі 

відповідності оціночної вартості майна, майнових прав ринковим цінам, реєст-

рує звіт про оцінку з присвоєнням йому унікального номера.  

Систематизація та створення єдиної бази даних по оціночної діяльності 

передбачає уніфікацію всіх наявних баз з метою їх практичного використання в 

повсякденній діяльності оціночних структур. У даний час всі оціночні структу-

ри за своїм розсудом створюють бази даних. Склад і структура надання даних 

різні і мають неповні відомості. У цьому зв'язку їх узагальнення для подальшо-

го практичного використання не представляється можливим.  

Для вирішення цієї задачі необхідно розробити єдині форми стандартизо-

ваного опису даних за класами об'єктів оцінки і узагальнити форми, що до-

зволяють створити єдину інформаційну базу даних по класах об'єктів оцінки, а 

також з оціночної діяльності оціночних структур в цілому. Це дасть можливість 

розробити електронну версію бази даних по об'єктах власності із застосуванням 

єдиної програмної оболонки, що дозволить надалі автоматизувати створення 

бази даних із застосуванням нових інформаційних технологій. Таким чином, 

створення єдиної інформаційної бази даних дозволить ефективно використову-

вати оціночну діяльність по всій країні і підвищити якість оцінних послуг. 
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Одна з відмінних рис використання досягнень технічного прогресу в оці-

ночної діяльності − це наявність декількох етапів автоматизованого процесу: 

1. Збір та аналіз даних. 

2. Проведення розрахунків. 

3. Створення підсумкових документів. 

Кожен з цих процесів вимагає окремих системних програм.  

Перший етап пов'язаний з тим, що оцінювач стикається у своїй діяльності 

з необхідністю обробки великої кількості інформації, якість якої при цьому є 

суттєвою проблемою. У цьому зв'язку автоматизацію цього процесу можна 

вважати великою підмогою для оцінювача. Завдяки використанню великої бази 

даних, фахівець в області оцінки економить досить багато часу і має можли-

вість збільшити свою продуктивність.  

Другий і центральний процес – проведення розрахунків – найбільше пот-

ребує здійснення автоматизації, і саме для виконання розрахунків у сфері оці-

ночної діяльності та створюються сучасні програмні продукти. 

Автоматизація оціночної діяльності необхідна з точки зору проведення 

розрахунків у зв'язку з тим, що використання автоматизованої системи оцінки 

вартості різних об'єктів власності дозволяє не тільки заощадити час, як у випа-

дку з інформаційними базами даних, але і розширює можливість оцінювача ви-

являти залежність між різними вихідними показниками об'єкта оцінки і його 

кінцевим показником – вартістю.  

Перевагою автоматизації є і можливість оцінювача уникнути різних по-

милок у розрахунках. Однак, як і будь-який процес, автоматизація проведення 

розрахунків оціночної діяльності має і чинники, що стримують її розвиток. До 

таких можна віднести ускладнення методологічної бази оцінки та прийняття 

нових стандартів (зміна програмних систем вимагає більше часу, ніж внесення 

змін до законодавства), підвищення вимог до швидкості здійснення розрахун-

ків. 

Актуальним залишається питання автоматизації процесу визначення вар-

тості бізнесу, оскільки необхідне застосування декількох методів для отриман-
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ня достовірного результату.  А розрахункову частину доцільно автоматизувати 

через складність розрахунків. 

В цілому, розвиток ринку програмних продуктів для оціночної діяльності 

пов'язано з низкою об'єктивних причин: 

• підвищенням вимог до швидкості отримання і обробки інформації; 

• прискоренням процесу обробки документації для складання звітів; 

• ускладненням методологічної бази оцінки і прийняттям нових стандар-

тів; 

• формуванням системи підтримки прийняття рішень. 

Автоматизація оціночної діяльності, що грунтується на застосуванні спе-

ціалізованих пакетів прикладних програм, створенні професійних баз даних з 

необхідною інформацією по аналогам дозволяє не тільки прискорити процеду-

ру оцінки, але і скоротити можливу кількість помилок, а також уніфікувати зві-

ти по ідентичним об'єктам оцінки.   

Нещодавно в оціночному співтоваристві відбулися зміни, пов'язані з пе-

реходом на нову, електронну форму звіту про оцінку, які також вимагають 

впровадження нових спеціалізованих пакетів прикладних програм. 

Цікавим фактом є те, що незадовго до цього проводилося опитування се-

ред оцінювачів 71, результатом якого стало те, що більшість опитаних вислови-

ли своє бажання перейти на електронну форму звіту.  Таке бажання пояснюєть-

ся тим, що така автоматизація дозволяє уникнути всіляких помилок, а також 

дає можливість використовувати різні форми звітів, спираючись на вимоги 

конкретного банку.  Крім того, подібний перехід дозволяє організувати центра-

лізовану систему зберігання звітності для всіх підрозділів оціночної компанії.   

За допомогою автоматизації даного процесу можна забезпечити зберіган-

ня інформації за певною ознакою, наприклад, по виду застави.  Разом з цим 

стрімкий розвиток технологій штовхає світ до того, що паперовий формат звіт-

ності зовсім скоро кане в лету, а за електронним форматом буде майбутнє.  Са-

ме тому існуючі недоліки в електронній звітності з оцінки об'єктів оцінки, по-

                                                 
71 Спиридонов Ф. Технологии будущого. Большой Консалтинг. 2014. № 2. 
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в'язані з обмеженням використовуваного спектра методів оцінки, а також з об-

меженістю об'єктів, за якими на даний момент існують стандартизовані форми 

звітів. Разом з тим, вже багато оціночних компаній мають свої власні розробки, 

які скорочують час створення звітів.   

Серед основних переваг автоматизації оціночної діяльності:  

− економія часу;   

− зниження кількості помилок, як арифметичних, так і орфографічних;   

− можливість використання різних візуальних форм звітів про оцінку  72. 

Впровадження електронної форми звіту дозволяє організувати централі-

зований контроль звітів в електронному вигляді одночасно у всіх підрозділах 

оціночної компанії, що служить додатковим фактором зниження ризиків.   

Проведене дослідження інтернет-ресурсів показало, що в даний час ринок 

програмних продуктів для оціночної діяльності існує, але поки що охоплює не 

всі види оцінки.  У багатьох організаціях є програми, створені для внутрішньо-

го споживання. 

На рис. 3.8 представлені пакети прикладних програм, які охоплюють різні 

види оцінки. 

 

Оцінка вартості машин та обладнання 

 Оцінка вартості транспортних засобів 

 Оцінка вартості інвестиційних проектів 

 Оцінка вартості бізнесу 

 Оцінка вартості нерухомості 

 Оцінка вартості активів підприємства 

Універсальні пакети прикладних програм 

 

Рис.  3.8. Структура ПП за сферами застосування. 

 

                                                 
72 Мінаєв Ю.М., Бочарников В.П., Філімонова О.Ю.. Інформаційні системи в менеджменті: навч. посібник. К.: 
Вид-во Європ. ун-ту, 2004. 191 с. 
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В якості критеріїв для аналізу були відібрані:  

− сфера застосування; 

− набір вирішуваних завдань; 

− наявність демоверсії на сайті і можливість її скачування; 

− наявність документації та керівництва користувача; 

− вартість; 

− сумісність з іншими ПП; 

− вимоги до технічного забезпечення; 

− безпеку; 

− відгуки в коментарях.  

Починаючи з 01.01.2018 року, коли вступили в силу зміни до статті 172 

Податкового кодексу України щодо єдиної бази даних звітів про оцінку (далі - 

Єдина база) з модулем електронного визначення оціночної вартості подібного 

об'єкту оцінки майна (далі - Модуль), була нормативно закріплена  система ін-

формаційно-телекомунікаційного обміну інформацією і документами між Єди-

ною базою і авторизованими електронними майданчиками, яка є повним анало-

гом систем «ПРОЗОРРО», «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ», що існують в сферах пуб-

лічних закупівель та приватизації. 

 На сьогоднішній день Модуль Єдиної бази забезпечує електронне визна-

чення оціночної вартості об'єктів оцінки у випадках відчуження нерухомого 

майна і автоматично застосовується Єдиною базою під час реєстрації звіту про 

оцінку. 

Авторизований електронний майданчик забезпечує реєстрацію суб'єктів 

оціночної діяльності, розміщення, отримання та передачу інформації і докумен-

тів в Єдиній базі з метою перевірки оціночної вартості об'єкту нерухомості, 

здійснення автоматичної ідентифікації суб'єкта оціночної діяльності, нотаріуса 

або особи, яка здійснює дії щодо операції по відчуженню об'єктів рухомого 

майна,  користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ 

до яких здійснюється за допомогою мережі Інтернет (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Схема роботи авторизованого електронного майданчика 

 

За своїми функціональними властивостями авторизований електронний 

майданчик, який має комплексну систему захисту інформації, забезпечує нале-

жний захист інформації, в тому числі персональних даних, унеможливлює іден-

тифікацію оцінювачів в Єдиній базі на момент закінчення перевірки звіту про 

оцінку, яка здійснюється Модулем, а також перевіряє наявність правових  підс-

тав на здійснення оцінювачами практичної оціночної діяльності, здійснює збе-

рігання звітів про оцінку, який надалі дозволить ефективно здійснювати держа-

вний контроль у сфері оцінки, а для оцінювача − буде забезпечувати об'єктив-

ність при здійсненні такого контролю. 

Наявність авторизованих електронних майданчиків повністю виключає 

людський чинник при перевірці оціночної вартості майна і робить неможливим 

корупцію в сфері податкової оцінки. 

 Система перевірки оціночної вартості нерухомого майна Модулем Єди-

ної бази була впроваджена 18.07.2018 з оприлюдненням на офіційному веб-

сайті Фонду державного майна України повідомлення про прийняття Фондом 
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державного майна України рішення про введення в експлуатацію Єдиної бази 

даних звітів про оцінку з модулем електронного визначення оціночної вартості 

подібного  об'єкту оцінки майна і рішення щодо авторизації електронного май-

данчика. 

З авторизацією першого електронного майданчика «ОЦІНКА.online» за-

працювала система перевірки оціночної вартості нерухомого майна Модулем 

Єдиної бази.  

Найближчим часом можна очікувати, що буде авторизовано ще три елек-

тронні майданчики «ПРОФЕСІЙНА ОЦІНКА», «ЕКСПРЕС ОЦІНКА», «РЕ-

ЄСТР ОЦІНКИ». 

З впровадженням нової системи перевірки оціночної вартості відбуваєть-

ся детінізація доходів від продажу нерухомого майна, оскільки оформлення ку-

півлі-продажу за заниженими цінами стає неможливим. Це стане ще одним 

чинником в боротьбі з корупцією, який не дозволятиме здійснювати купівлю-

продаж майна за заниженою ціною. Завдяки впровадженню нової системи над-

ходження до Державного бюджету України збільшиться на 2-3 млрд. гривень 

щорічно. 

Враховуючи вищесказане, Фонд, в інтересах держави, і надалі підтриму-

ватиме впроваджену систему з Модулем Єдиної бази і з відсутністю людського 

чинника при здійсненні перевірки оцінної вартості, яка забезпечується завдяки 

використанню авторизованих електронних майданчиків.  

Крім того, надалі Фонд підтримуватиме усунення людського чинника під 

час проведення оцінки для цілей оподаткування, яке може бути здійснене за-

вдяки автоматизації податкової оцінки, коли Єдина база наповниться звітами 

про оцінку з реальною оціночною вартістю нерухомого майна, яка дійсно від-

повідатиме ринковим цінам. 

Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» офі-

ційно звернулася до Фонду державного майна України з клопотанням щодо не-

обхідності вдосконалення роботи модуля електронного визначення оціночної 

вартості, як складової єдиної бази даних звітів про оцінку, шляхом його модер-
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нізації з метою покращення перевірки вартості об’єктів оподаткування, внесе-

ної суб’єктом оціночної діяльності. 

У зв’язку з цим, висловлено прохання на адресу Фонду державного майна 

України усунути вказані недоліки роботи Модуля. Один із варіантів вирішення 

даної проблеми вбачається у необхідності створення нового сервісу поперед-

нього накопичення, технічної обробки та аналізу отриманих даних за рахунок 

розширення інформаційного наповнення Модуля з різних інформаційних дже-

рел, в тому числі і з баз даних провідних агентств нерухомості. 

Безсумнівно, необхідно подальший розвиток автоматизації оціночної дія-

льності, вдосконалення вже наявних технологій і створення нових, особливо в 

тих видах оцінки, де вони все ще не практикуються, наприклад, в оцінці варто-

сті інтелектуальної власності і нематеріальних активів.   
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РОЗДІЛ 4 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ 

ПРОЦЕСІВ ЩОДО ОЦІНКИ БІЗНЕСУ 

 

 

4.1. ОРГАНІЗАЦІЯ Й ПЛАНУВАННЯ КОНТРОЛЬНО-
МОНІТОРИНГОВОГО ПРОЦЕСУ НА ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Іванченкова Л.В., к.е.н., доцент кафедри обліку та аудиту,  

Іванченков В.С., к.е.н., директор з економіки ТОВ «Чорноморська іграшка»,   
Делі В. П., магістр спец. 071 «Облік і оподаткування» 

Скалига А.О., магістр спец. 071 «Облік і оподаткування» 
\ 

Контролюючі функції фінансово-економічних показників функціонуван-

ня підприємства харчової промисловості забезпечуються сукупністю методич-

них засобів і спеціальних способів. Впровадження певної управлінської мето-

дики, в тому числі і фінансово-господарського контролю, проводиться із вико-

ристанням конкретних методичних дій. Поняття «процедура» (від лат. procedere 

– проходжу, протікаю) означає здійснення окремо визначених впливів засобами 

праці над об’єктами праці для їх вивчення, перетворення/вдосконалення з ме-

тою досягнення оптимального результату. Функції контролю в господарських 

структурах проводяться з використанням контрольного моніторингу, який роз-

роблений науковцями і практиками.. Суб’єктами (від лат. subjectum – лежачий в 

основі) в даному випадку є підприємства, їх підструктури та ін., які мають коло 

прав і обов’язків; об’єктами необхідно вважати предмети, які є результатом їх 

діяльності. В ході господарювання суб’єктами права можуть виступати фізичні 

особи (окремо взяті громадяни) та юридичні особи (асоціації, конкретні підпри-

ємства, організації, установи). Характеристика контрольних процедур, застосо-
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вуван 54у фінансово-господарському контролі, може бути представлена в такий 

спосіб (табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 

Характеристика контрольно-моніторингових процедур * 

 
Методичні прийоми конт-

ролю 
Контрольно-моніторингові процедури 

Органолептичні 
Інвентаризація  Організація інвентаризаційного процесу. Перевірка наявності 

й стану матеріальних цінностей об'єктів у натурі, фінансових 
ресурсів і розрахунково-кредитних відносин. Документуван-
ня. Нормативно-правове регулювання, рахункова й бухгал-
терська обробка документів. Прийняття рішень за результа-
тами інвентаризації 

Продовження табл. 1 - Характеристика контрольно-моніторингових процедур 

Контрольні заміри робіт, ви-
біркові й суцільні спостере-
ження  

Організація контрольних вимірів робіт, вибір методики й 
проведення контролю. Перевірка прихованих робіт. Оформ-
лення результатів контролю. 

Технологічний й хіміколабо-
раторний контроль  

Організація технологічного контролю, вибір методики й про-
ведення контролю, оформлення результатів 

Експертизи різного виду  Організація, проведення й оформлення результатів експерти-
зи Перевірка нормативно-правового й договірного обґрунту-
вання технічного рівня, методів організації, збалансованості 
ресурсів. Оформлення результатів експертизи 

Службове розслідування  Організація службового розслідування. Опитування посадо-
вих осіб й інших учасників конфліктних ситуацій і вивчення 
їх письмових пояснень. Документальна перевірка й зістав-
лення з нормативно-правовими актами. Обґрунтування ви-
сновків і пропозицій 

Експеримент  Організація експерименту і його нормативно-правове обґрун-
тування. Вибір методики й проведення експерименту. Офор-
млення результатів експертизи 
Розрахунково-аналітичні 

Економічний аналіз  Організація, вибір методики й проведення економічного ана-
лізу об'єктів контролю. Оформлення результатів аналізу 

Статистичні розрахунки  Вибір об'єктів, методики й інформаційного забезпечення роз-
рахунків. Статистичні групування й узагальнення. Оформ-
лення результатів статистичних розрахунків 

Економіко-математичні ме-
тоди  

Вибір об'єктів і методики дослідження. Економіко-
математичні розрахунки й оформлення їх результатів 

Документальні 
Інформаційне моделювання  Вибір нормативно-правової, планової, договірної, облікової, 

звітної й іншої інформації для моделювання об'єкта контролю 
з метою його вивчення й регулювання поведінки 
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Продовження табл. 4.1
Методичні прийоми конт-

ролю 
Контрольно-моніторингові процедури 

Дослідження документації  Вибір об'єктів контролю і їх нормативно-правового забезпе-
чення. Лічильно-обчислювальні й бухгалтерські процедури: 
перевірка документів за формою й змістом, зустрічний, взає-
мний контроль операцій, аналітична й логічна перевірка 

Камеральні перевірки  Групування порушень нормативно-правових актів і недоліків 
у господарській діяльності, виявлених у процесі дослідження 
документів. Метод контролю якості документації 

Закінчення табл. 1 - Характеристика контрольно-моніторингових процедур

Нормативно-правове регу-
лювання 

Вибір нормативно-правових актів, що відносяться до об'єкта 
контролю. Виявлення відхилень фактичного стану контро-
льованих об'єктів від їх нормативно-правового забезпечення 
й оформлення результатів 
Узагальнення й реалізація 

Групування недоліків  Класифікація й групування недоліків господарської діяльнос-
ті за економічною однорідністю й хронологічною послідовні-
стю 

Документування результатів 
проміжного контролю  

Складання відомостей вибіркової інвентаризації цінностей, 
актів ревізії каси, обстеження місць зберігання цінностей й ін. 

Аналітичне групування  Складання таблиць, схем, графіків, відомостей 
Слідчо-юридичне обґрунту-
вання  

Вилучення оригіналів документів, витребування пояснюваль-
них записок від посадових осіб, матеріально відповідальних й 
інших працівників 

Систематизоване групування 
результатів  

Систематизоване узагальнення результатів контролю 

Прийняття рішення  Видання наказу, розпорядження, службового листа 
Контроль за виконанням 
прийнятого рішення 

Вибір об'єктів спостереження й одержання інформації про їх 
функціонування відповідно до управлінських впливів за ре-
зультатами контролю. Перевірка достовірності інформації й 
фактичного стану об'єктів контролю 

 
* Складено з використанням 73. 

Серед процедур контрольного моніторингу за їх завданнями у застосу-

ванні методичних способів контролю можна виокремити такі: організаційні, 

моделюючі, нормативно-правові, аналітичні, розрахункові, лічильно-

обчислювальні, логічні, порівняння, групування, узагальнення й прийняття рі-

шень. Організаційні процедури передбачають підбір висококваліфікованих 

спеціалістів для забезпечення функцій контролю, формування організаційно-

розпорядчої документальної бази ( розпорядження, доручення, накази, заходи, 

графіки та ін.), окреслення переліку об'єктів і способів контролю. Моделюючі 

                                                 
73 Ланде Д.В., Фурашев В.М., Юдкова К.В.. Основи інформаційного та соціально-правового моделювання: навч. 
посіб. К.: НТУУ «КПІ», 2014. 220 с.  
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процедури мають такі складові: створення організаційних та інформаційних си-

стем об’єктів контролю, які дають можливість удосконалити контроль за термі-

нами та якістю його проведення. Модель відповідно до завдань контролю й пе-

ревірки сукупності економічно аналогічних об'єктів деталізується диференціа-

цією підприємств та їх підструктур, інформаційних джерел і методичних спо-

собів здійснення контролю та узагальнення отриманих результатів. Шляхом 

моделювання, наприклад, визначається нормативно-правова й фактографічна 

інформація, що відноситься до контрольованого об'єкта; розраховуються графі-

ки проведення комплексного контролю та ін. Нормативно-правові процедури 

передбачають контроль за відповідністю діяльності об’єкта контролю законо-

давчим нормам та нормативно-правовій базі. Зокрема, дотримання конкретною 

установою норм трудового законодавства у частині здійснення інвентаризації 

наявних цінностей. Аналітичні процедури – розділення об’єкта контролю на 

дрібні його складові та їх окреме вивчення за допомогою спеціальних способів. 

Наприклад, вивчається хід виконання умов договору ( в частині зобов’язань) і 

замовлень щодо виготовлення продукції згідно із асортиментом; здійснюється 

технологічна та хіміко-лабораторна перевірка якості продукції тощо. Розрахун-

кові процедури передбачають перевірку достовірності кількості і вартості гос-

подарських дій, обчислюються похідні систематизовані дані, які представлені 

об'єктом контролю (зокрема, розрахунки інтенсивності праці, реалізації про-

грами збуту продукції та ін.). Лічильно-обчислювальні процедури використо-

вують в ході перевірки кількості об'єктів контролю. До таких можна віднести 

розрахунки вартості товарів з урахуванням ринкових цін; контроль за правиль-

ністю обчислення заробітної плати працюючим, перевірці розрахункових від-

носин тощо. Лічильно-обчислювальні – це процедури, якими користуються в 

ході інвентаризації матеріальних цінностей, вивчення документальної бази, при 

економічному дослідженні, перевірці статистичних розрахунків, економіко-

математичних методах, та ряд інших методичних способів перевірки. Логічні 

процедури базуються на використанні в ході контролю логічних методик (умо-

вних висновків). Вони застосовуються паралельно з іншими контрольно-
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моніторинговими методиками. Для прикладу: в ході контролю за документами, 

економіко-математичними розрахунками, під час економічного аналізу. Порів-

няльні – шляхом порівняння й зіставлення визначається відповідність контро-

льованого об'єкта його аналогам, затвердженим зразкам, нормативно-правовим 

актам і таким шляхом виявляються відхилення від них. Ці відхилення потім до-

сліджуються за допомогою інших контрольно-моніторингових процедур. Порі-

вняльні процедури широко застосовуються всіма методичними прийомами кон-

тролю 74. Таким чином, контрольно-моніторингові процедури є проявом мето-

дичних прийомів контролю процесу розширеного виробництва, забезпечують 

виявлення різного роду збурювань і конфліктних ситуацій. У зв'язку із транс-

формацією економіки країни змінюється і зміст контрольно-моніторингової ро-

боти. На менеджмент підприємств покладені обов'язки по моніторингу й конт-

ролю за ходом виробництва, раціональним й ощадливим використанням мате-

ріальних, трудових і фінансових ресурсів. Крім того, керівники підприємств 

повинні вживати заходів до попередження таких явищ, як непродуктивне ви-

трачання ресурсів, розкрадання й грубі порушення законодавства 75. На органи 

управління підприємством покладене проведення ревізій і контрольних переві-

рок діяльності із метою підвищення ефективності господарювання. У процесі 

ревізії необхідно перевірити, яким чином керівники підрозділів використову-

ють делеговані їм права в господарській діяльності. Керівництво підприємства 

повинно контролювати ефективність використання основних й обігових коштів, 

одержання від них найбільшої фондовіддачі шляхом впровадження нових тех-

нологій виробництва, збільшення змінності устаткування, його модернізації й 

своєчасної заміни більш технічно досконалим. Тому керівникам при формуван-

ні ревізійної команди до її складу слід включати висококваліфікованих фахівців 

з бухгалтерського обліку й аналізу господарської діяльності, ревізії й контролю, 

                                                 
74 Мішин М. Визначення зіставності умов операцій при проведенні порівняльного аналізу для цілей трансферт-
ного ціноутворення. Вісник офіційно про податки. Офіційне видання державної фіскальної служби України. 
[Електронний ресурс]. URL: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/7897 (дата звернення 15.06.2019 р.) 
75Поченчук Г. М. Закономірності трансформаційних процесів національної економіки. Економічний аналіз : зб. 
наук. праць. Тернопільський національний економічний університет; редкол. Тернопіль. Видавничо-
поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2014. 
Том 16. № 1. С. 123- 129.  
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у сфері технології виробництва, економістів тощо.  Керівник контрольного під-

розділу складає за їх участю програму контролю, до якої слід включити об'єкти 

контролю відповідно до їх значимості в галузевій спрямованості підприємства 
76. Так, для підприємств харчової промисловості найважливішими об'єктами 

контролю є: виконання програми виробництва й реалізації товарної продукції, 

грошові кошти, касові й банківські операції, товарно-матеріальні цінності, їх 

раціональне використання й схоронність та ін. Наведені об'єкти контролю ви-

магають різної професійної компетентності членів ревізійної бригади. Напри-

клад, контроль касових і банківських операцій може проводитися без інженера-

технолога, але з обов'язковою участю бухгалтера й економіста-фінансиста; ви-

користання й відновлення основних засобів перевіряють за участю інженера-

технолога. Для того щоб програма комплексного контролю була виконана у 

встановлений строк й у повному обсязі, керівник ревізійної команди складає 

план-графік проведення комплексу контрольних операцій діяльності підприєм-

ства. Об'єкти контролю повинні бути розподілені між членами контрольної ко-

манди відповідно до їх професійних знань, обсягу роботи й граничних строків її 

виконання, виходячи із установленого часу для проведення комплексного конт-

ролю. Дослідження об'єктів контролю може здійснюватися послідовно, парале-

льно й змішано. Паралельно планується перевірка виконання програми вироб-

ництва й реалізації товарів, продукції при різній участі контролерів касових 

операцій й основних засобів, трудових ресурсів і фонду заробітної плати (опла-

ти праці) 77. Це обумовлено необхідністю перевірки господарських операцій, 

відбитих у бухгалтерському обліку, знаннями якого достатньою мірою володіє 

тільки один член контрольної команди. Аналогічно планується використання 

також інших фахівців у складі контрольної бригади - інженера-технолога, еко-

номіста-фінансиста. Організація контрольного процесу завершується складан-

ням робочого плану. Кожен член контрольної команди за завданням керівника 
                                                 
76 Інструкція про організацію планування та проведення контрольних заходів в Пенсійному фонді України та 
його органах. Пенсійний фонд. Інформаційна сторінка веб порталу [Електронний ресурс]. URL: 
https://www.pfu.gov.ua/34347-instruktsiya-pro-organizatsiyuplanuvannya-ta-provedennya-kontrolnyh-
zahodiv-v-pensijnomu-fondi-ukrayinyta-jogo-organah/ (дата звернення 15.06.2019 р.) 
77 Крайній В.О. Вдосконалення системи нормування праці в сучасних умовах. Глобальні та національні пробле-
ми економіки. 2014. Вип. 1. С. 92-95. 
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розчленовує виділені йому для контролю об'єкти на складові елементи й визна-

чає граничний час для завершення робіт. Планом-графіком проведення компле-

ксного контролю повинна бути передбачена участь головного бухгалтера в кон-

тролі виконання програми виробництва й реалізації товарної продукції, ревізії 

коштів, касових і банківських операцій. Одним з головних об'єктів комплексно-

го контрою є витрати виробництва. Їх зниження сприяє підвищенню ефектив-

ності господарювання, посиленню режиму економії, забезпеченню прибутково-

сті діяльності. Завдання контролю витрат підприємства ідентичне комплексній 

ревізії (контролю) загалом, однак загальна мета комплексної перевірки транс-

формується і конкретизується згідно з особливостями контролю витрат. Зокре-

ма: загальна мета контролю за дотриманням норм законодавства на кожному 

етапі контролю, у частині контролю витрат виробництва, трансформується в 

детальні завдання даної ревізії при плануванні витрат за напрямами і статтями 

калькуляції, у програмах соціально-економічного розвитку установи, в системі 

обліку і звітності, в частині організації збереження матеріальних цінностей на 

підприємстві, при розподілі витрат між сировиною та готовою продукцією. До-

слідження обґрунтованості планування й нормування як глобальне завдання 

комплексного контролю конкретизується по наступних напрямках: оцінка якос-

ті норм витрат за критеріями прогресивності, економічності, напруженості, ди-

намічності й наукової обґрунтованості; використання прогресивних норм у 

плануванні витрат; достовірність планових розрахунків; реальність, оптималь-

ність і напруженість встановлених завдань за витратами й їх зниженню 78. Під 

час перевірки витрат виробництва, як і під час комплексної ревізії загалом, 

першочерговим завданням є контроль за доцільністю й ефективністю господар-

ських розпоряджень. Такий контроль, згідно з його теоретичним обґрунтуван-

ням, напряму пов’язаний з недосконалим плануванням системи управління 

економічним зростанням в цілому та виробничими витратами зокрема. В той же 

час, донині не розроблена цілісна система критеріїв формування оцінки доціль-

ності й результативності управлінських рішень щодо витрат виробництва. Та-

                                                 
78 Червінська Л.П. Економіка праці: навч. посіб. Київ. Центр учбової літератури, 2009. 216 с. 
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кий стан, в свою чергу, змушує користуватися окремими, частковими критерія-

ми перелічених оцінок, і вже за ними здійснювати контроль. Завдання контро-

лю достовірності обліку й звітності за витратами виробництва є різноманітними 

й складними. Вони передбачають перевірку: відповідності кількісного і якісно-

го відбиття витрат у первинній документації фактично здійсненим витратам; 

правильності узагальнення прямих матеріальних і трудових витрат у відомос-

тях розподілу витрат; точності розрахунків по нарахуванню амортизації основ-

них засобів, зношування малоцінних і швидкозношуваних предметів, транспор-

тно-заготівельних витрат, розподілу відходів, технологічній витраті палива й 

енергії, резерву відпусток, витрат майбутніх періодів тощо; достовірності облі-

ку виробничих втрат; обґрунтованості розподілу непрямих витрат - загальнови-

робничих, загальногосподарських, на утримання й експлуатацію устаткування; 

правильності списання собівартості послуг допоміжних виробництв; достовір-

ності складання регістрів синтетичного й аналітичного обліку, а також ведення 

аналітичного обліку витрат по цехах, виробництвах, ділянках, бригадах, видах 

продукції; правильності складання поточної й річної звітності за витратами ви-

робництва. В умовах нормативного обліку виробництва усередині кожного з 

перерахованих завдань здійснюється перевірка достовірності відбиття витрат 

по нормах і відхиленнях від них як у первинних документах, так й у зведених 

відомостях й облікових регістрах. У всьому колі завдань розглянутої сфери 

комплексного контролю особливо важлива роль належить контролю раціональ-

ного використання ресурсів, тобто збереженості власності. Він включає питан-

ня дотримання норм витрат, виявлення й оцінку відхилень від них, особливо 

перевитрат, перевірку схоронності сировини, матеріалів, палива, напівфабрика-

тів і виробів у процесі виробництва, що ведуть в остаточному підсумку до зби-

тків. Інформаційною базою документального контролю виробничих витрат є: 

первинні документи й документи бухгалтерського оформлення, а також прирі-

вняні до них технічні носії інформації: регістри бухгалтерського обліку; відо-

мості оперативно-технічного обліку, зафіксовані в різних формах; бухгалтерсь-

ка, статистична й технічна звітність; нормативна, планова, технологічна, техні-
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ко-контрольна й інша документація [6]. Документальний контроль витрат ви-

робництва проводиться такими способами: формальною й арифметичною пере-

віркою документів, юридичною й економічною оцінкою виражених у них гос-

подарських операцій; логічною перевіркою; суцільним і несуцільним спостере-

женням; зустрічною перевіркою; оцінкою достовірності синтетичного й аналі-

тичного обліку й звітності; балансовими ув'язуваннями витрат; порівнянням; 

прийомами економічного аналізу . Формальна й арифметична перевірка доку-

ментів по обліку виробництва яких-небудь особливостей не має й здійснюється 

за загальноприйнятою методикою. Перевірка за суттю або юридична й еконо-

мічна оцінки зафіксованих у документах господарських операцій по витратах 

на виробництво - складний етап контролю, що вимагає високої юридичної й 

економічної кваліфікації. Економічна оцінка проаналізованих процедур супро-

воджується значними труднощами. Головним її критерієм вважається відповід-

ність певних господарських процесів кінцевим результатам функціонування 

виробництва (об’єднання) за умови дотримання норм законодавства, який на 

сучасному етапі є недосконалим і потребує конкретизації певних критеріїв до-

цільності і результативності всіх складових господарювання. Економічна оцін-

ка, як один із напрямків контролю, має ґрунтуватися на системності процедур 

щодо планування витрат виробництва, подальшого їх моделювання та розробку 

перелічених критеріїв для конкретної моделі. У документальній ревізії вироб-

ничих витрат успішно застосовується логічна перевірка, суть якої полягає в пі-

дтвердженні дійсності здійснення операцій або їх характеристик (кількості, су-

ми тощо), зафіксованих у різних документах, шляхом порівняння їх взаємоза-

лежних показників 79. Важливим етапом організації перевірки витрат виробниц-

тва є визначення методу аналізу об’єктів контролю, який може бути комплекс-

ним (суцільним) або вибірковим (несуцільним). Спосіб контролю визначається 

особливостями операцій, які підлягають перевірці, їх кількості, ступеню повто-

рюваності (циклічності), а саме: чи є вони системними, що з’являються постій-

но, чи періодичними, які виникають час від часу. Комплексному аналізу (су-

                                                 
79 Баришніков Н.П. Організація і методика проведення загального аудиту. Москва, 2006 р. «Філін». 281 с. 
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цільному) підлягають всі існуючі об’єкти у тому випадку, коли виявлені факти 

перевитрат у великих об’ємах з явним порушенням вимог законодавства. Конт-

роль за великою кількістю процедур і процесів виробництва вимагає дослі-

дження значних об’ємів інформації за короткий період часу, визначеного для 

перевірки. В такому випадку комплексний (суцільний) аналіз є неефективним, а 

часто і неможливим. Наприклад, контроль якості нормування матеріальних і 

трудових витрат, коли доводиться вивчати множину норм, або перевірка вико-

ристання виробничого устаткування, що вимагає багаторазових спостережень. 

Тут цілком застосовне несуцільне спостереження, а по окремих ділянках пере-

вірки і його різновид - вибірковий метод. Останній характеризується оцінкою 

об'єкта дослідження в цілому за результатами вивчення не всіх його елементів, 

а представницької їх частини, відібраної відповідно до вимог математичної тео-

рії вибірки. Одним із прийомів документального контролю є зустрічна перевір-

ка, при якій зіставляються первинні документи або облікові дані ревізованого 

підприємства з ідентичними даними його контрагентів. Зустрічна перевірка не-

обхідна при контролі витрат, вона також застосовується в контролі взаємовід-

носин підприємств або їх структурних ланок 80. У документальному контролі 

витрат виробництва видне місце належить оцінці достовірності синтетичного й 

аналітичного обліку й звітності. Технічні моменти перевірки різноманітні, але в 

основному вони зводяться до звірення змісту операцій по обліку витрат у пер-

винній документації і його відбиття в облікових регістрах, а також зведення да-

них останніх з показниками звітності. Контрольна практика свідчить, що най-

поширеніші відступи від правил ведення обліку виробництва наступні: непра-

вильне кодування первинних документів й його наслідки - невірна кореспонде-

нція рахунків; невідповідність записів в облікових регістрах первинним доку-

ментам або розрахункам у частині кількості, суми, місця й часу здійснених опе-

рацій; відсутність бухгалтерських записів за окремими документами і розраху-

нками й, навпаки, наявність записів, не підтверджених документами й розраху-

                                                 
80 Живко З.Б., Ревак І.О., Живко М.О. Контрольно-ревізійна діяльність. Навчальний посібник. [Електронний 
ресурс]. URL: https://pidruchniki.com/1584072041535/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/kontrolnoreviziyna_diyalnist 
(дата звернення 15.06.2019 р.) 
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нками; складання сторно-проводок без документальних підстав; записів по 

сумнівним, а іноді й по фіктивним документам; невідповідність звітних показ-

ників даним головної книги й інших облікових регістрів. Разом з тим недоліки в 

організації обліку виробництва самі по собі ще не свідчать про збиток для підп-

риємства. Перевага комплексного контролю у порівнянні з документальним по-

лягає в тому, що комплексний підхід не обмежується висновками тільки доку-

ментальної перевірки, а розкриває більш глибокі зв'язки між порушеннями ор-

ганізації обліку й протиправною діяльністю. Системне дослідження всього 

комплексу робіт з витрат виробництва розкриває різні ланки «технології» здій-

снення й приховання порушень, у тому числі й шляхом перекручування обліку. 

Одночасно визначається й реальна величина заподіяного матеріального збит-

ку81. Одним із прийомів контролю витрат виробництва є їх балансові ув'язуван-

ня. Особливо широко вони використовуються в перевірці матеріальних витрат. 

Наявність розбіжностей між підсумками сторін балансу піддається ретельному 

аналізу, тому що, крім помилок в обліку, воно може бути наслідком навмисних 

порушень. Найпоширеніший спосіб контролю витрат виробництва, як й інших 

сфер комплексного контролю, - порівняння. Так, початковою стадією перевірки 

виробничих витрат є порівняння їх фактичної величини із запланованою, що 

показує ступінь виконання планового завдання по зниженню витрат. Традицій-

ні способи ревізії доповнюються такими прийомами економічного аналізу, як: 

групування, ланцюгові підстановки, графічний метод, лінійне, динамічне й ін-

ше математичне програмування, методи кореляційного й регресійного аналізів. 

Групування створює можливість вивчити витрати виробництва в їх взаємозв'яз-

ку й взаємозалежності й виявити вплив визначальних факторів формування ко-

жного виду витрат. З її допомогою встановлюється ефективність усього ком-

плексу робіт з управління витратами виробництва. Ланцюгові підстановки ви-

користовуються для вирахування впливу окремих факторів на узагальнені по-

казники витрат. Такі розрахунки досить часті при вирішенні багатьох контро-
                                                 
81 Єрмоленко Г.С., Шумляєв Б.О. Організація обліку виробничих запасів, недоліки обліку та шляхи його удо-
сконалення. [Електронний ресурс]. URL: http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream /123456789/3535/1/6.pdf 258 29. (дата 
звернення 15.06.2019 р.) 
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льних завдань, наприклад при перевірці достовірності звітних показників еко-

номії матеріальних витрат, визначенні впливу конкретних факторів на собівар-

тість продукції, тощо.  

 

 

4.2. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБЛІКОВО-
АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В  

 СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Ткачук Г.О., к.е.н., доцент кафедри обліку та аудиту, 
Зеленяк В.В., к.е.н., директор ТОВ «Чорноморська іграшка», 
Павленко Г.М., старший викладач кафедри економічної теорії  

та фінансово-економічної безпеки, 
Ткачук А.В., магістр спец. 073 «Менеджмент» 

 
Механізм обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки являє 

собою сукупність законодавчих актів, правових норм, спонукальних мотивів і 

стимулів, методів та засобів, за допомогою яких підприємство здійснює цілесп-

рямовані дії в галузі забезпечення своєї безпеки.  

Механізм обліково-аналітичного забезпечення визначається галузевими 

особливостями діяльності підприємства, його організаційно-правовою формою, 

завданнями, що ставляться перед службою економічної безпеки, стратегією ро-

звитку підприємства та низкою інших умов.  

Він передбачає методи збирання інформації, способи її узагальнення та 

аналізу, а також технології надання інформації безпосереднім користувачам з 

метою визначення рівня та стану економічної безпеки власного підприємства 

чи його потенційних партнерів та конкурентів, діяльність яких може вплинути 

на стан безпеки підприєства. 
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Таблиця 4.2 

Функціональні складові механізму обліково-аналітичного забезпечення* 

Складові механізму / Загальна характеристика 

Інформаційна складова 
передбачає збирання, оброблення та накопичення інформації про чинники зовнішнього та 
внутрішнього середовища для оцінювання рівня та стану економічної безпеки підприємства, 
його потенційних партнерів і конкурентів, а також формування стратегії та тактики протидії 
загрозам діяльності підприємства та його сталому розвитку 

Правова складова 
– чинне законодавство, що регламентує здійснення господарської та підприємницької діяльно-
сті, збирання та отримання інформації, ведення бухгалтерського обліку, забезпечення безпеки 
тощо;  
– постанови КМУ щодо визначення порядку отримання інформації, її віднесення до комерцій-
ної таємниці;  
– статут підприємства та інші нормативні документи суб’єкта господарської діяльності (ін-
струкції, положення, розпорядження тощо), які стосуються організації та здійснення діяльнос-
ті суб’єктів забезпечення безпеки 

Технологічна складова 
включає в себе набір технологій (процедур), якими володіють аналітики з фінансово-
економічної безпеки для отримання, оброблення та надання необхідної інформації безпосере-
днім користувачам. Це передбачає впровадження на підприємствах автоматизованих інформа-
ційних систем, застосування яких спонукає до використання різноманітного програмного за-
безпечення, сучасних засобів обчислювальної техніки та зв’язку. Високий ступінь автоматиза-
ції обліково-аналітичної інформації посилює ризик зниження її безпеки, підвищує її уразли-
вість щодо деструктивних дій конкурентів та інших зацікавлених осіб. Впроваджуючи на під-
приємстві автоматизовані інформаційні технології управління економічною безпекою, необ-
хідно забезпечити відповідні системи їх захисту  

Методична складова 
Під методом забезпечення обліково-аналітичною інформацією в системі економічної безпеки 
розуміють систематизовану сукупність дій, які необхідно здійснити, щоб вирішити певне за-
вдання або досягнути поставленої мети. Він включає: способи оперативного обліку;  способи 
бухгалтерського обліку;  способи фінансового та управлінського аналізу; спеціальні способи 
отримання інформації, необхідної для забезпечення економічної безпеки підприємства;  спо-
соби забезпечення економічної безпеки на підприємстві 

*Складено авторами 

 

Основні напрями здійснення обліково-аналітичної діяльності в системі 

економічної безпеки підприємства є: 

– діагностування фінансово-господарського стану підприємства з метою 

упередження його неспроможності (банкрутства);  

– оцінювання стану та рівня економічної безпеки власного підприємства;  

– оцінювання стану безпеки та надійності потенційних партнерів та кон-

курентів;  
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– прийняття рішень щодо доцільності діяльності з урахуванням виявле-

них загроз;  

– максимально повне інформаційне забезпечення системи економічної 

безпеки підприємства та його окремих функціональних підрозділів;  

– сприяння гармонізації інтересів підприємства як юридичної особи та 

окремих співробітників як фізичних осіб з метою мінімізації внутрішніх загроз;  

– забезпечення захисту комерційної таємниці підприємства.  

Суб’єктами реалізації обліково-аналітичної діяльності в системі економі-

чної безпеки підприємства є фахівці з економічної безпеки суб’єктів господар-

ської діяльності, які повинні володіти знаннями з фінансового та управлінсько-

го обліку, фінансового менеджменту, аналізу та безпеки.  

У Національному класифікаторі професій визначено низку професій та 

посад для фахівців з економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності, 

серед них – аналітик з питань фінансово-економічної безпеки. В залежності від 

організаційної структури підприємства суб’єктами обліково-аналітичної діяль-

ності при забезпеченні його економічної безпеки (окрім зазначених фахівців) 

можуть бути керівники та представники підрозділів, де формується обліково-

аналітична інформація, яка може використовуватись для вирішення завдань, 

пов’язаних із функціонуванням системи економічної безпеки.  

Обліково-аналітична діяльність, як складова механізму обліково-

аналітичного забезпечення функціонування системи економічної безпеки поля-

гає у професійно організованій діяльності аналітиків з питань фінансово-

економічної безпеки, спрямованій на отримання, аналіз та оцінку інформації, 

яка дає змогу визначити критерії, рівень та стан економічної безпеки власного 

підприємства або іншого суб’єкта господарювання, діяльність якого може 

вплинути на стан безпеки власного підприємства. 

Формами здійснення обліково-аналітичної діяльності є організаційно-

правові форми, які дозволяють реалізовувати завдання обліково-аналітичного 

забезпечення в системі економічної безпеки підприємства. Керівником підпри-

ємства самостійно встановлюється, у якій формі буде здійснюватись обліково-
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аналітична діяльність при забезпеченні функціонування системи економічної 

безпеки. Для цього створюються організаційні структури, визначаються права 

та обов’язки осіб, які безпосередньо здійснюють обліково-аналітичне забезпе-

чення (або сприяють його здійсненню), розробляються механізми отримання 

необхідної для здійснення цього забезпечення інформації. 

Результатом здійснення обліково-аналітичної діяльності є розроблення 

методики здійснення обліково-аналітичного забезпечення, діагностування фі-

нансово-господарського стану підприємства, визначення рівня та стану його 

економічної безпеки та безпеки потенційних партнерів і конкурентів, розроб-

лення важелів сприяння гармонізації інтересів підприємства та його співробіт-

ників з метою уникнення (послаблення) внутрішніх загроз, а також впрова-

дження заходів боротьби з негативним впливом зовнішніх та внутрішніх фак-

торів. 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників «Безпека 

господарської діяльності підприємства, установи, організації виділяє такі ква-

ліфікації спеціалістів з економічної безпеки на підприємстві: керівник (началь-

ник підрозділу) з фінансово-економічної безпеки, професіонал з фінансово-

економічної безпеки, аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, фахі-

вець з фінансово-економічної безпеки 

Таблиця 4.3 

Зміст діяльності фінансового аналітика * 

 

Зміст діяльності аналітика з питань фінансово-економічної безпеки (ФЕБ): 

– Організовує аналітичні та методичні практики впровадження заходів із ФЕБ  
– Бере участь у розробленні, удосконаленні та реалізації теоретико-практичних методів за-
безпечення необхідною інформацією у сфері фінансово-економічної безпеки  
–Визначає перспективність та ефективність інноваційної діяльності з використанням інфор-
маційних, облікових та аналітичних методів для удосконалення процесів ФЕБ  
– Визначає індикатори економічної безпеки 
– Визначає та оцінює стан і рівень ФЕБ свого підприємства, партнерів (контрагентів) і кон-
курентів 
– Забезпечує підготовку документів, необхідних для прийняття управлінських рішень щодо 
діяльності підприємств в умовах реальних і потенційних загроз і небезпек, функціонування 
системи економічної безпеки, ефективної діяльності суб’єктів її забезпечення 
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Продовження табл. 4.3

Зміст діяльності аналітика з питань фінансово-економічної безпеки (ФЕБ): 

– Розроблює проекти наказів, положень, інструкцій щодо організації діяльності аналітиків з 
питань ФЕБ, їх взаємодії з іншими суб’єктами безпеки та інформаційно-аналітичного забез-
печення функціонування системи економічної безпеки 
– Забезпечує визначення зовнішніх і внутрішніх ризиків та загроз у сфері ФЕБ підприємства 
– Забезпечує збереження та примноження матеріальної та фінансової бази підприємства, ра-
ціонального та ефективного використання його ресурсів, надання інформації, необхідної для 
прийняття управлінських рішень щодо доцільності діяльності підприємства з урахуванням 
виявлених загроз і небезпек, захист отриманої інформації, яка відноситься до комерційної 
таємниці, вивчає вплив внутрішніх і зовнішніх загроз на фінансовий результат  
– Сприяє здійсненню стратегічного управління підприємством і його ФЕБ 
– Здійснює всі види інформаційного, аналітичного та обліково-аналітичного забезпечення 
функціонування системи економічної безпеки підприємств 
– Бере участь у проведенні діагностики фінансово-господарського стану підприємства з ме-
тою попередження його банкрутства 
– Організовує проведення моніторингу оцінювання стану безпеки, надійності та рівня: еко-
номічного стану підприємства, потенційних партнерів підприємства, стратегії діяльності на 
ринку конкурентів, максимально повного інформаційного забезпечення функціонування сис-
теми економічної безпеки підприємства з метою мінімізації внутрішніх і зовнішніх загроз 
– Бере участь у розробленні заходів щодо мінімізації їх впливу на діяльність підприємства, у 
розробленні стратегічної орієнтації підприємства з урахуванням вимог до забезпечення ФЕБ 
– Бере участь у плануванні із забезпечення ФЕБ, удосконалення інформаційно-аналітичного 
процесу функціонування системи ФЕБ та плануванні окремих спеціальних заходів щодо 
оперативного реагування на загрози, ризики, небезпеки в діяльності підприємства 
– Розроблює аналітичні документи, за якими здійснюється оцінка стану та надаються пропо-
зиції щодо діяльності підприємства в умовах загроз і небезпек, рекомендації щодо їх зни-
ження 
– Надає визначеним керівництвом підприємства особам аналітичну інформацію щодо ФЕБ  
– Бере участь у проведенні експертної оцінки отриманої інформації, визначає рівень її досто-
вірності 
– Надає пропозиції щодо здійснення заходів безпеки. Розроблює всі види аналітичних доку-
ментів, які стосуються забезпечення фінансово-економічної безпеки на підприємстві 
– Бере участь у підвищенні кваліфікації працівників свого структурного підрозділу 

 
* Складено авторами на підаві аналізу джерел82 
 

Повинен знати:  

– Конституцію України, господарський, адміністративний, кримінальний 

кодекси України, закони й постанови ВРУ, укази Президента України, постано-

                                                 
82 Галузевий стандарт вищої освіти України підготовки магістрів за спеціальністю специфічних категорій 
8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» кваліфікації 2414.2 «Професіонал з фінансово-
економічної безпеки», 2414 «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» / П.Я. Пригунов, О.І. Захаров, 
Л.В. Гнилицька та ін. К.: Таксон, 2012. 268 с. 
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ви та розпорядження КМУ, інші нормативно-правові документи щодо сфери 

ФЕБ;  

– функції, загальні принципи побудови та організації діяльності комплек-

сної системи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства;  

– методи проведення аналітичних досліджень;  

– організацію та особливості здійснення інформаційно-аналітичного за-

безпечення діяльності працівників, які є суб’єктами системи забезпечення ФЕБ; 

– захист інформації та комерційної таємниці на підприємстві;  

– технології, форми та методи діагностування небезпек, загроз і ризиків, 

їх оцінки та мінімізації, рівня та стану економічної безпеки, критеріїв її оціню-

вання; 

– технічні засоби пошуку, отримання, аналізу інформації та її захисту; 

державну та недержавну системи безпеки;  

– порядок розроблення та ведення аналітичної документації, що регламе-

нтує діяльність аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки підприємст-

ва; 

– порядок розробки та впровадження інновацій у систему забезпечення 

ФЕБ;  

– механізми інформаційно-аналітичного забезпечення управління ФЕБ;  

– порядок організації, проведення контролю та оцінки рівня ФЕБ;  

– методи та технології роботи фінансових підрозділів підприємства, пере-

довий вітчизняний і зарубіжний досвід організації та здійснення інфор-

маційно-аналітичного забезпечення функціонування системи ФЕБ;  

– правила ділового етикету; 

– правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;  

– основні принципи роботи з комп’ютером та відповідні програмні засо-

би; 
– державну мову. 
Вимоги до професійних якостей аналітика з обліково-аналітичного забез-

печення економічної безпеки підприємства наведені в табл. 4.4. 
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Таблиця 4.4 

Кваліфікаційні вимоги до фінансового аналітика * 

 

Кваліфікація Кваліфікаційні вимоги 

Провідний аналітик з 
питань фінансово-
економічної безпеки 

повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи за професією аналіти-
ка з питань фінансово-економічної безпеки I категорії – не менше 2 
років 

Аналітик з питань 
фінансово-
економічної безпеки 
I категорії 

повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за профе-
сією аналітика з питань фінансово-економічною безпеки II категорії 
для магістра – не менше 1 року, спеціаліста – не менше 2 років 

Аналітик з питань 
фінансово-
економічної безпеки 
II категорії 

повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за профе-
сією аналітика з питань фінансово-економічної безпеки для магістра 
– не менше 1 року, спеціаліста – не менше 2 років 

Аналітик з питань 
фінансово-
економічної безпеки 

повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Без вимог до стажу ро-
боти 

*Складено авторами на підставі аналізу джерел83 

 

Професійні якості аналітика з питань фінансово-економічної безпеки:  

1) Пізнавальна: професійна пам'ять, професійне мислення.  

2) Професійна здатність: професійна мобільність і культура праці, профе-

сійна поведінка, ділова етика, володіння інформаційними технологіями.  

3) Саморозвиток: узагальнення досвіду и спрямування до професійного 

росту.  

4) Професійна спрямованість:  виявляти та аналізувати фактори зовнішніх 

та внутрішніх загроз; аналізувати системи оцінювання заходів щодо протидії 

загрозам та ризикам діяльності установи, організації, підприємства; оцінювати 

рівень загроз діяльності установи, організації, підприємства; здійснювати конт-

роль та аналіз ефективності діяльності підприємства; організовувати обліково-

аналітичного забезпечення ФЕБ підприємства; організовувати діяльність в сис-

темі забезпечення функціонування системи економічної безпеки суб’єктів гос-
                                                 
83 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників «Безпека господарської діяльності підприємс-
тва, установи, організації» розроблено Державною установою Науково-дослідний інститут соціально-трудових 
відносин Міністерства соціальної політики України та затверджено наказом Всеукраїнської організації Україн-
ського союзу промисловців та підприємців від 03.10.2011 р. №99. - Київ: ТОВ «Дорадо-Друк», 2011. 55с. 
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подарювання; використання комп’ютерних технологій в обліково-аналітичній 

діяльності.  

Основні надпрофесійні компетенції аналітика з питань економічної без-

пеки:  

1) Соціальні: Готовність до співробітництва. Наявність комунікабельної 

культи, культурної мови.  

2) Особистісні: Вміння працювати з потоком інформації, виділення з неї 

основної і другорядної. Об’єктивність у судженнях, правова культура, поряд-

ність, чесність. Здатність до самостійної діяльності в умовах невизначеності, 

здатність адаптації в нових умовах діяльності.  

 

 

 
4.3. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА  
 

Мельник Ю.М.,к. е. н., доцент кафедри обліку та аудиту, 
Радіонова Г.О., магістр спец.071 «Облік і оподаткування» 

 
Виробнича діяльність підприємств зумовлена використанням значної кі-

лькості різноманітних виробничих запасів. Отже, важлива роль при визначенні 

результату господарської діяльності належить запасам, які є складовою його 

активів. Виробничі запаси – це придбані або самостійно виготовленні вироби, 

які підлягають переробці на підприємстві. 

Облік запасів повинен забезпечити: своєчасне та правильне оформлення 

документами надходження і вибуття цінностей, контроль за збереженням і ра-

ціональним їх використанням; надходження достовірної інформації для прийн-

яття правильних управлінських рішень. Ефективність системи з обліку запаса-

ми пов’язана з правильною організацією фінансово-господарської діяльності 

підприємств, вимагає чіткої методики оцінки запасів, яка впливає на визначен-

ня реальної їх вартості. Відповідно тому актуальності набувають аспекти ви-

знання і вибору методу оцінки виробничих запасів.  
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Таким чином, виробничі запаси є багатогранною категорією, тому від 

якості та змісту інформації, яка формується в процесі ведення їх обліку зале-

жать не тільки показники діяльності підприємства, а й рівень ефективності їх 

використання. 

Отже, у сучасних умовах кризи вітчизняної економіки для ефективного 

функціонування підприємств потрібно застосовувати чітку організацію вироб-

ничого процесу раціональних систем складського господарства, з досконалістю 

вести аналітичний й бухгалтерський облік, а також нормування аналізу і конт-

роль управління запасами. 

Функціонування господарських підприємств супроводжується кругообі-

гом ресурсів, значне місце яких займають запаси. Стан, формування й викорис-

тання запасів є визначальним чинником забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства. Успішне вирішення завдань розвитку господарських підприємств 

в умовах жорсткої конкуренції, складного технологічного процесу виготовлен-

ня продукції потребує орієнтації обліку аналізу і контролю запасів, що дасть 

змогу приймати на підприємстві ефективні управлінські рішення. В зв’язку з 

цим загальними стають дослідження з теоретичних, методичних і організацій-

них аспектів обліку, аналізу та контролю ефективності використання запасів. 

Аналіз наукових розробок і публікацій показав, що особливості обліку 

виробничих запасів є предметом дослідження таких вчених та фахівців як 

Н.М. Ткаченко, В.В. Бабіч, С. Бегун, П.В. Павлов, О.В. Басенко84. З дослідженої 

наукової літератури, слід визначити, що бухгалтерський облік на сьогоднішній 

день потребує наукового доопрацювання й уточнення.  

Бухгалтерський облік виробничих запасів – це ціла система взаємо-

пов’язаних між собою методів та принципів. В сукупності вони визначають ре-

альну оцінку господарської діяльності підприємства, його фінансові показники 

та фінансовий стан.   

                                                 
84 Басенко О. В. Оцінка запасів підприємства та управління ефективністю їх використання. Сіверянський літо-
пис: всеукр. Наук. Журнал. Чернігів: Деснянська правда, 2001. № 2. С.162 – 164. 
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В практиці обліку виділяють такі його об’єкти, як оборотні та необоротні 

активи, капітал, зобов’язання, доходи та витрати. 

Якщо досліджувати виробничі запаси, які відносяться до оборотних акти-

вів виробництва, треба звернути увагу на те, що особливістю виробничих запа-

сів є одноразове їх використання в процесі виробництва. Тому  контроль за збе-

реженістю запасів, раціональне їх використання в процесі виробництва має ва-

жливе значення. 

Крім того, термін очікуваної експлуатації запасів підприємства визнача-

ється Інструкцією № 125, або самостійно підприємством на момент їх придбан-

ня, якщо відсутні такі нормативні документи. 

Для бухгалтерського обліку краще було б, якби був єдиний варіант нор-

мативного документу, в якому було б встановлено термін експлуатації запасів. 

Наявність такого документу дозволило б бухгалтеру без особливих труднощів 

визначити термін «корисної» експлуатації придбаних матеріальних цінностей, 

але, цей нормативний документ втратив свою чинність з 2013 року. Це ще раз 

підтверджує не до кінця удосконалену систему бухгалтерського обліку, і тому, 

на сьогоднішній день виробничі підприємства самостійно визначають термін 

очікуваної експлуатації запасів.  

   Значення запасів визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку 9 “Запаси” (затверджено Наказом Міністерства фінансів України номер 

246 від 20 жовтня 1999 р.)85, згідно з яким “запаси” - це активи, які утримують-

ся для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; пере-

бувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту вироб-

ництва, утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконан-

ня робіт та надання послуг, а також управління підприємством. 

 Таким чином, категорія (запаси)- це не тільки об’єкт обліку, в якому вони 

виступають як активи підприємства, а й об’єкт управління. 

                                                 
85 Лень В. С. Фінансовий облік: Навч. посіб. К.: ВЦ «Академія», 2011. 608 с. 
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   На підприємстві необхідно правильно групувати (класифікувати) виро-

бничі запаси за їх призначенням та роллю у процесі виробництва. Перелік запа-

сів, згрупованих за характерною для них ознакою, називається номенклатурою 

виробничих запасів. Відповідно до номенклатури, запаси підрозділяються на 

групи, підгрупи; потім – на види, сорти, марки. Кожному найменуванню, роз-

міру та сорту присвоюється номенклатурний номер (шифр), який є одиницею 

обліку та проставляється в усіх первинних документах та регістрах. Це дає мо-

жливість запобігти випадки пересортиці, покращує якість та ведення обліку на-

явності та руху виробничих запасів. Виробничі підприємства повинні також 

вживати необхідні заходи та дотримуватись встановлених норм використання 

виробничих запасів, оскільки відсутність або нестача запасів може викликати 

порушення безперервності виробничих процесів, а створення зайвих запасів 

призведе до фінансової скрути. 

Таким чином, важливими умовами правильної організації обліку вироб-

ничих запасів є: 

• Чітка організація складського господарства; 

• Наявність інструкції з обліку; 

• Правильне групування (класифікація) запасів; 

• Розробка норм запасу і норм витрат запасів. 

Всі господарські операції з надходження та руху виробничих запасів на 

підприємстві обов’язково відображаються бухгалтерському обліку у формі до-

кументів.  

Документація – це письмове свідчення про здійснення господарської опе-

рації на паперових бланках, що надає юридичної сили. Єдиною підставою для 

бухгалтерського обліку всіх господарських операцій є первинні документи, які 

повинні бути заповненні під час здійснення господарської операції, або після її 

завершення з дотриманням певних вимог. Особи, які заповнюють документи, 

несуть матеріальну відповідальність за точність та достовірність інформації, 

оскільки показники, вказані в документах впливають на повноту й вірогідність 

показників обліку та звітності. 
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В табл. 4.5 наведено перелік типових форм первинних документів з облі-

ку виробничих запасів. 

 

Таблиця 4.5 

 

Перелік типових форм первинних документів з обліку 

 виробничих запасів 86 
Типова 
форма 

Назва типової  
форми 

Призначення типової форми 

М-1 Журнал обліку ван-
тажів, що надійшли Використовується для реєстрації надходження вантажів 

М-2, 2б Довіреність На отримання цінностей, видається тільки МВО 

М-2а Акт списання блан-
ків довіреностей Для списання невикористаних довіреностей 

М-3 Журнал довіреностей 
реєстрації Для реєстрації довіреностей 

М-130 
Книга кількісно-
сумового обліку за-
лишків запасів 

Для обліку залишків запасів 

М-4 Прибутковий ордер 

Для оприбуткування матеріалів, які надійшли на підпри-
ємство від постачальників або з переробки. заповнюється 
при відсутності якісних та кількісних розбіжностей з до-
кументами постачальника, а також при оприбуткуванні 
запасів з переробки. використовується для оперативного 
обліку на складах, аналітичного та синтетичного обліку 
надходження запасів 

М-5 
М-6 

Товарно-транспортна 
накладна 

Для обліку поставок запасів та розрахунків за їх переве-
зення автомобільним транспортом. використовується для 
кількісного та якісного обліку запасів 

М-7 Акт про приймання 
матеріалів 

Для оформлення приймання запасів, що мають кількісні 
та якісні розбіжності з даними супроводжувальних доку-
ментів постачальника, а також при прийманні запасів, що 
надійшли без документів 

М-8, 8а Лімітно-забірна кар-
тка 

Для систематичного відпуску матеріалів для одних виро-
бничих одиниць на одне найменування 

М-9, 9а Лімітно-забірна кар-
тка (відпуск) Теж на багаторазовий відпуск 

М-10, 
10а 

Акт-вимога на заміну 
матеріалів Для додаткового відпуску матеріалів 

М-11 Накладна-вимога на 
відпуск 

Внутрішнє переміщення матеріалів на одноразове вико-
ристання матеріалів 

М-12 
Картка складського 
обліку матеріалів 
 

Для руху матеріалів 

                                                 
86 Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. 7-е вид.допов. і пе-
рероб. К.: Алерта, 2016. 928 с. 
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Продовження табл. 4.5
Типова 
форма 

Назва типової  
форми 

Призначення типової форми 

М-13 Реєстр приймання-
здавання документів 

Оформлюється приймання-передача первинних докумен-
тів. Складається в одному примірнику МВО і пережається 
до бухгалтерії підприємства разом із первинними докуме-
нтами і необхідними додатками 

М-14 
Відомість обліку за-
лишків матеріалів на 
складі 

Складається на основі матеріальних звітів МВО і показує 
рух матеріальних цінностей на складі за день 

М-16 Матеріальний ярлик Містить дані про матеріали 

М-19 Матеріальний звіт Містить інформацію про надходження та вибуття запасів 
за весь період 

М-20 Накладна на відпуск 
ТМЦ Містить інформацію про вибуття запасів 

М-21 Інвентарний опис Містить фактичні дані про наявність запасів 

М-22 
Акт на списання ма-
теріалів відкритого 
зберігання 

Містить інформацію про вибуття запасів 

 
Отже, основними завданнями обліку виробничих запасів є: 

1. Контроль за залишками і рухом запасів на складах; 

2. Контроль за надходженням запасів та відображення витрат на їх заку-

півлю й транспортування; 

3. Спостереження за станом складських запасів (за відповідністю їх нор-

мативам, контроль за їх зберігання); 

4. Контроль за лімітом відпуску запасів на виробничі потреби, витрати і 

списуванням їх вартості у витрати виробництва; 

5. Контроль за дотримуванням норм; 

6. Правильний розподіл запасів за об’єктами калькуляції; 

7. Виявлення непотрібних запасів, які підлягають реалізації. 

Важливе значення в бухгалтерському обліку має оцінка виробничих запа-

сів, оскільки від її якості залежать фінансові показники та фінансові результати 

господарської діяльності підприємства.  

Оцінка запасів регулюється П(с)БО 9 «Запаси» та здійснюється на трьох 

етапах їх руху: при надходженні, при вибутті та на дату складання балансу. 

При відпуску у виробництво виробничих запасів їх оцінка здійснюється 

за одним із методів, передбачених П(с)БО 9 «Запаси». Для виробничих запасів, 
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які мають однакове призначення та однакові умови використання, застосову-

ється тільки один із методів: метод ідентифікованої собівартості, середньозва-

женої собівартості, метод Fifo, оцінка за нормативними затратами, оцінка за ці-

нами продажу. 

В умовах ринкової економіки, де росте інфляція та постійно змінюються 

ціни на матеріали та готову продукцію, перед господарськими підприємствами 

завжди існує питання: «Який метод оцінки запасів вибрати?». Тому кожне під-

приємство самостійно визначає метод оцінки, який би найбільш відповідав його 

пріоритетам.  

На нашу думку, кожен з наведених вище методів має свої переваги та не-

доліки. Так, метод ідентифікованої собівартості одиниці запасів вимагає пос-

тійної інформації про рух запасів за конкретним номенклатурним номером, а 

номенклатура постійно збільшується. Завдяки цьому методу можна визначити 

вартість однорідних запасів, але це вимагає великих витрат на введення обліку. 

Так, в науковій літературі, В.В. Бабіч рекомендує застосовувати цей метод саме 

для підприємства виробничих запасів87. 

Що стосується методу середньозваженої собівартості, то він дає 

об’єктивну оцінку наявності та руху запасів, але не забезпечує достатній конт-

роль за правильним їх списанням на витрати діяльності. Недолік цього методу – 

це складність визначення середньої ціни в умовах, коли виробничі запаси над-

ходять або витрачаються щоденно.  

Для оцінки використання виробничих запасів за методом Fifo, вартість 

їхніх залишків наближається до ринкової, але тільки на кінець звітнього періо-

ду. Перевагою цього методу є відображення в балансі суми запасів, яка прибли-

зно збігається з поточною ринковою вартістю. Метод Fifo виправдовує себе 

тільки в умовах незначної інфляції, в умовах же високої інфляції його застосу-

вання призведе до завищення вартості матеріальних залишків, заниження собі-

вартості готової продукції та завищення результатів від реалізації. 

                                                 
87Бабіч В.В. Фінансовий облік (облік активів): Навч. посіб. К.: КНЕУ, 2006, с. 209-234.    
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Крім того, при виборі оптимального методу оцінки вибуття запасів на пі-

дприємстві не аби яке значення мають зовнішні та внутрішні фактори, які по-

різному впливають на результати діяльності окремого підприємства. Так, 

П.В. Павлов зазначає, що при виборі варіанта оцінки запасів, котрі вибули, до 

уваги слід приймати наступний спектр факторів: рівень інфляції, фінансовий 

стан підприємства, умови реалізації, ціноутворення, вимоги податкового зако-

нодавства тощо 88. 

На вибір методу оцінки виробничих запасів при їх списанні впливають 

також внутрішні фактори. Вони визначаються організаційними особливостями 

господарського суб’єкта, а також специфікою технології, що використовується 

підприємством у виробництві.  

П.В. Павлов виокремлює серед внутрішніх фактори технологічного і за-

гальноорганізаційного характеру та ділить їх на дві групи. До першої групи він 

відносить взаємозамінність запасів або її неможливість, швидкість псування та 

втрачання властивостей, тривалість терміну зберігання тощо. До другої групи 

включає запаси для виконання спецпроектів і замовлень, дуже малого об’єму, із 

великою вартістю; велику номенклатуру та велику кількість товарів; періодич-

ну або постійну систему обліку запасів на підприємстві; планування фінансу-

вання його розвитку. 

На сьогоднішній день, в умовах ринкової економіки підприємства самос-

тійно купують виробничі запаси за ринковими цінами та подалі реалізують го-

тову продукцію. Отже, в таких умовах на вибір методу оцінки важливе значен-

ня має вплив наступних факторів: зміна ціни на виробничі запаси, зміна ціни і 

попиту на готову продукцію підприємства 89.  

Треба також відмітити що застосування підприємством комп’ютерних те-

хнологій обліку запасів також має важливе значення, оскільки точна інформа-

ція про їх види, якісні та технічні характеристики запасів дозволяє використо-

вувати кожний із методів оцінки з найменшими витратами праці й часу. 
                                                 
88 Павлов П. В. Особливостівикористаннярізнихметодівоцінкизапасів. Научно-технический сборник «Коммуна-
льное хозяйство городов». Х.: Харк. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. А. М. Бекетова. 2004.  С. 217 -224. 
89 Бегун С. Особливості визнання та оцінки виробничих запасів. Економічний часопис Східноєвропейського на-
ціонального університету імені Лесі Українки. 2015. № 3. С. 74-79. 
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Отже, на нашу думку, виробничі запаси – це категорія, яка має багатог-

ранність, й на господарському підприємстві можна організовувати і вести облік 

запасів з врахуванням нижче вказаних напрямків. 

Слід враховувати, що: 

1. Виробничі запаси – є частиною безперервного процесу виробництва на 

підприємстві та їх участь в господарських операціях; 

2. Запаси характеризуються не тільки обсягом і структурою, але й ліквід-

ністю; 

3. Запаси – це оборотні активи, які в подальшому приносять користь під-

приємству; 

4. Запаси – це складова оборотного капіталу; 

5. Запаси – це цілісна категорія, яка характеризується наступними вели-

чинами: кількістю, якістю, вартістю, має зовнішній вигляд; а в подальшому має 

ціну, споживчий попит та інші атрибути. 

У дослідженні було розглянуто теоретичні питання щодо економічної 

сутності виробничих запасів. За результатами дослідження необхідно зазначи-

ти, що питання з обліку виробничих запасів підприємства надасть можливість 

для певного підприємства визначитись з ключовими напрямками його діяльно-

сті на майбутнє через науково обґрунтовану та досліджену систему аналізу та 

управління виробничими запасами, що дозволить уникнути недоліків під час 

формування та використання запасів і поліпшити в цілому господарську діяль-

ність підприємства. 
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4.4. ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ ІНФОРМАЦІЙНОГО  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БІЗНЕСУ 

Скляр Л.Б. к.е.н, доцент, 
МаруничО.С., магістри спец. 071 «Облік і оподаткування»,  
Савченко О.А., магістри спец. 071 «Облік і оподаткування» 
Ткаченко М.Ю.,магістри спец. 071 «Облік і оподаткування» 

 

Сучасні світові тенденції розвитку бухгалтерського обліку свідчать про 

наростаючу необхідність досліджень сутності ризику та оцінювання наслідків 

його впливу на показники діяльності бізнесу. Зокрема, в Моделі всеохоплюю-

чої звітності бізнесу, запропонованої Інститутом сертифікованих фінансових 

аналітиків Великобританії 90, серед основних резервів підвищення вартості біз-

несу названо мінімізацію ризиків. При цьому розробники Моделі зазначають, 

що для управління ризиком слід використовувати інструменти бухгалтерсько-

го обліку. Це означає, що облікова система повинна забезпечити оцінку мож-

ливих наслідків ризиків (загроз) та сприяти розробці заходів для їх мінімізації. 

Обґрунтування ролі бухгалтерського обліку як інструмента управління 

ризиками бізнесу потребує вирішення таких взаємопов'язаних завдань: 

- визнання ризику (фактів господарської діяльності, пов'язаних з 

ризиком) в системі бухгалтерського обліку; 

- оцінювання імовірності втрати економічних вигод окремими об'єкта-

ми бухгалтерського обліку під впливом дії ризику; 

- вибір методичного інструментарію управління ризиками, притаман-

ного системі бухгалтерського обліку; 

- відображення на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій зві-

тності інформації про підприємницькі ризики і наслідки їх впливу на показники 

діяльності підприємства. 

Розв'язанню зазначених завдань присвячені праці таких відомих вітчиз-

няних та зарубіжних науковців як І. Вигівської, Р. Костирко 91, А. Шевельова та 

                                                 
90 Competing with Information. A. Managers Guideto Creating Value with Information Content. Edited by Donald A. 
Marchand. John Wiley & Sons, 2000. 
91 Костирко Р. О. Фінансовий аналіз: [навчальний посібник] X.: Фактор, 2007.  784 с.   
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інших. Однак, ці дослідження носять переважно теоретичний характер та є до-

сить складними для практичного застосування. 

Тому, в умовах сьогодення процес управління ризиками здійснюється пе-

реважно менеджерами, висновки яких ґрунтуються лише на особистому досвіді 

та інтуїції, без відповідного обліково-аналітичного забезпечення. Як наслідок, 

лише приблизно в 2 % випадків ідентифікація ризику відбувається на основі 

облікових даних. 

Вирішення поставленої проблеми потребує від сучасного бухгалтерсько-

го обліку системності щодо термінології, оцінки ймовірності проявів ризику та 

принципів його відображення в системі рахунків. 

Відповідно до існуючого законодавства, підґрунтям визнання підприєм-

ницьких ризиків в системі бухгалтерського обліку виступає принцип обачності, 

який передбачає при відображенні наданої у звітності інформації запобігання 

завищенню оцінки активів та доходів чи заниженню оцінки витрат та зобов'я-

зань підприємства, спричинених існуванням факторів невизначеності. Зокрема, 

вплив невизначеності має враховуватися підприємством при визнанні доходу, 

участі у спільній діяльності, знеціненні активів, створенні резервів майбутніх 

витрат та платежів, обліку фінансових інструментів, розкритті інформації про 

діяльність сегментів, пов'язаних сторін, а також про діяльність, що припиняєть-

ся. 

Однак, дослідження змісту національних стандартів бухгалтерського об-

ліку, засвідчило ототожнення ризику з невизначеністю підприємницької діяль-

ності, що, в свою чергу, створює проблему стосовно методології визнання ри-

зику як об'єкта бухгалтерського обліку. Адже невизначеність це лише переду-

мова ризику і ототожнювати її з ризиком можна лише за умови, що вона носить 

прогнозований (повторюваний) характер та має високий ступінь ймовірності 

настання, що дозволить оцінити (виміряти) рівень її впливу на показники дія-

льності підприємства. 

Проблема ускладнюється ще й тим, що бухгалтерське законодавство не 

визнає ризик як об'єкт бухгалтерського обліку, а передбачає відображення в си-
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стемі рахунків лише інформації про факти господарської діяльності, спричине-

ні впливом ризику. Тому постає питання обґрунтування взаємозв'язку ризику та 

фактів господарської діяльності, викликаних його впливом. 

Для вирішення цієї проблеми необхідно, перш за все, в системі бухгал-

терського обліку всі ризики підприємницької діяльності розмежувати на ризик-

причини та ризик-наслідки. Це дозволить встановити взаємозв'язок ризик-

причини з умовним фактом господарської діяльності, а ризик-наслідку з дійс-

ним (реальним) фактом господарської діяльності (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1. Взаємозв'язок ризиків як фактів господарської діяльності з 

об'єктами бухгалтерського обліку 

Потребує подальших досліджень також уточнення підходів до оцінюван-

ня ступеня імовірності втрати економічних вигод окремими об'єктами обліку 

під впливом дії ризику з метою відображення цих об'єктів в системі бухгалтер-

ського обліку. Якщо стосовно оцінки впливу ризик-наслідку проблем не вини-

кає, оскільки він характеризується господарським фактом, що мав місце в ми-

нулому і призвів до втрати економічних вигод, то оцінити вплив ризику- при-

чини досить складно. Це пов'язано з тим, що такий ризик асоціюють з подіями, 

які можуть відбутися/не відбутися в майбутньому з певним ступенем імовірно-

сті. 

Ризик як факт господарської діяльності  

Ризик-причина: умовний факт гос-
подарської діяльності 

Ризик-наслідок: реальний факт гос-
подарської діяльності 

 Об’єкти обліку: 
- резерви майбутніх витрат і пла-
тежів; 
- умовні (непередбачені) зо-
бов’язання  

 Об’єкти обліку: 
- витрати; 
- зобов’язання; 
- дебіторська заборгованість; 
- оцінюючі резерви; 
- капітал (резервний) 
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В українській обліковій практиці недостатньо уваги приділено цьому пи-

танню, адже вітчизняні стандарти бухгалтерського обліку, визнаючи факт іс-

нування умовних подій, не надають реальних методик оцінювання втрати 

окремими об'єктами бухгалтерського обліку економічних вигод під впливом 

дії ризику (невизначеності). 

В зв'язку з цим дослідницький ракурс слід зосередити на методах експер-

тної оцінки, в основу яких покладено професійне бачення окремими експерта-

ми імовірності настання ризиків. Ці методи уможливлять встановлення залеж-

ності між видами ризику-причини, що існують на підприємствах різних видів 

економічної діяльності та організаційно-правових форм господарювання 

та ступенем імовірності їх настання. 

Аналіз літературних джерел з даного питання 92 ,93 та особливостей гос-

подарської діяльності промислових підприємств, дозволив розробити узагаль-

нюючу шкалу оцінювання імовірності настання наслідків ризику (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6  

Шкала оцінювання (вимірювання) імовірних наслідків ризику (невизна-

ченості) господарської діяльності підприємства* 
Ступінь імо-
вірності нас-
лідків ризику 

 
Характер наслідків 

Кількісна 
оцінка 

(%) 

Дужа висо-
ка 

Про наслідки майбутньої події можна стверджувати з достат-
ньою впевненістю для підприємств будь-якого виду діяльно-
сті чи організаційно-правової форми 

90-100 

Висока Наслідки майбутньої події залежать від специфічних особли-
востей окремих підприємств, але мають високу імовірність 
настання 

50-89 

Середня Імовірність того, що майбутня подія здійсниться вища за мі-
німальну 

10-49 

Мала Імовірність того, що майбутня подія здійсниться дуже мала і 
носить поодинокий характер 

0-9 

* Сформовано авторами 
 

                                                 
92 Вигівська І.М. Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику: організація та методика: авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за 
видами економічної діяльності)» / І.М. Вигівська. Житомир: ЖДТУ, 2010.- 21 с. 
93 Шевелев А.Е. Риски в бухгалтерскомучете: учебноепособие [2-е изд.]. М.: КНОРУС, 2011. 304 с. 
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Використання зазначених підходів дозволяє переглянути технології ви-

знання окремих об'єктів обліку та їх відображення в системі бухгалтерських 

рахунків. Зокрема, об'єктом бухгалтерського обліку з подальшим відображен-

ням його в системі балансових рахунків та у фінансовій звітності підприємства 

слід визнавати ризик-наслідок та ризик-причину (умовний факт господарської 

діяльності), що має значну ступінь імовірності настання (50-100 %). Невизна-

ченість, яку оцінити не можливо, а отже складно встановити вплив її наслідків 

на показники діяльності підприємства не слід вважати об'єктом бухгалтерсько-

го обліку, завищуючи при цьому значення показників умовних зобов'язань та 

створюючи для їх забезпечення резерви майбутніх платежів. 

Це, в свою чергу, дасть можливість переглянути правила відображення 

непередбачених (умовних) зобов'язань в бухгалтерському обліку. Вважаємо, 

що такі зобов'язання слід відображати в балансі (зі створенням відповідних ре-

зервів забезпечення) не на момент їх ідентифікації (виникнення події, що приз-

вела до утворення зобов'язання), а за умови високого ступеню імовірності від-

току активів, пов'язаних з їх погашенням. Непередбачені зобов'язання, що ма-

ють незначну ступінь імовірності прояву (10-50 %) доцільно відображати поза 

балансом для здійснення подальшого контролю за їх настанням. Якщо відсоток 

імовірності їх прояву збільшується, під такі зобов'язання слід формувати резер-

ви наступних виплат та відображати їх в балансі. Непередбачені зобов'язання, 

що характеризуються мінімальною ймовірністю їх настання (0-10 %) вважати 

істинною невизначеністю, що не відображається в балансі. 

Таким чином, з метою управління ризиками в системі бухгалтерськогоо-

бліку повинні відображатися факти господарської діяльності здійснені в умовах 

невизначеності, що чинять суттєвий вплив на капітал підприємства, характери-

зуються своєю повторюваністю (передбачуваністю), а, отже, можуть бути дос-

товірно оцінені чи виміряні. 

Для вдосконалення управління ризиками бізнесу доцільно також перег-

лянути можливості використання таких інструментів бухгалтерського обліку як 

оцінка та резервування. 
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Зокрема, при зарахуванні об'єктів обліку на баланс підприємства їх оці-

нювання здійснюється за первісною (історичною) вартістю. Разом з тим, під 

впливом дії ризику історична вартість значної частини активів (основних засо-

бів, нематеріальних активів, запасів, дебіторської заборгованості, фінансових 

інвестицій) змінюється, що, своєю чергою, призводить до зміни вартості капі-

талу підприємства. 

Для обґрунтування залежності між окремими об'єктами бухгалтерського 

обліку, що піддаються впливу ризику підприємницької діяльності та вартістю 

капіталу скористаємося інформацією, наданою в табл. 4.7. 

Таблиця 4.7 

Аналіз впливу ризику на вартісний вимір  об'єктів бухгалтерського обліку 

 
Об'єкти 

бухгалтер-
ського обліку 

Вплив ризику на формування інформації про 
об'єкти бухгалтерського обліку 

Вплив на вартість 
капіталу підпри-

ємства 
Запаси 

 
Ризик зміни вартості виробничих запасів. 
Вплив ризику проявляється через методи пода-
льшої оцінки. Результатом подальшої оцінки є 
зміна (зменшення) вартості запасів з віднесен-
ням результату такої зміни до складу витрат 
іншої операційної діяльності. 
Також вплив ризику проявляється у разі вибору 
методу оцінки списання запасів, який не відпо-
відає вимогам ринкового середовища 

Зменшення ка-
піталу шляхом 
зростання інших 
витрат операційної 
діяльності. 
 

Грошові кошти 
 

Ризик платоспроможності. Вплив ризику про-
являється при зміні платоспроможності грошо-
вих коштів. 
Валютний ризик. Вплив ризику проявляється в 
зміні гривневої оцінки грошових коштів чи ак-
тивів та зобов'язань, які будуть отримані або 
сплачені у фіксованій сумі грошових коштів під 
впливом зміни курсу іноземної валюти 

Збільшення чи 
зменшення капі-
талу. Вплив на по-
казники доходів та 
витрат іншої опе-
раційної та іншої 
діяльностіі 

Основні засоби, 
нематеріальні 

активи 
 

Ризик зміни вартості основних засобів та не-
матеріальних активів. Вплив ризику проявляе-
тся через методи подальшої оцінки (переоцін-
ки) активів. Результатом переоцінки є коригу-
вання їх первісної вартості та суми нараховано-
го зносу 

Зростання додатко-
вого капіталу чи 
витрат звітного пе-
ріоду 

Дебіторська 
заборгованість 

Кредитний ризик. Вплив ризику проявляється у 
разі існування безнадійної та сумнівної дебі-
торської заборгованості у складі її первісної ва-
ртості, що не підтверджена резервом сумнівних 
боргів. 

Зменшення ка-
піталу шляхом 
зростання інших 
операційних ви-
трат 
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Продовження табл. 4.7 
Об'єкти бухга-
лтерського 
обліку 

Вплив ризику на формування інформації  
про об'єкти бухгалтерського обліку 

Вплив на вартість 
капіталу  

підприємства 
Фінансові 
інвестиції 

Ризик зміни вартості фінансових інвестицій. 
Вплив ризику для фінансових інвестицій, про-
являється при зміні їх поточної ринкової варто-
сті. В даному випадку наслідки ризику можуть 
спонукати як до збільшення так і зменшення 
поточної вартості фінансових інвестицій і приз-
водити до збільшення інших доходів та інших 
витрат підприємства. 

Збільшення чи 
зменшення капі-
талу. Вплив на по-
казники інших до-
ходів та витрат. 

Кредити та 
позики 

Відсотковий ризик. Вплив ризику викликаний 
можливими змінами ставок за кредитами та по-
зиками, а також необхідністю сплати додатко-
вих сум при несвоєчасному чи неповному по-
гашенні платежів за кредитами та позиками 

Зменшення ка-
піталу. Вплив на 
показник інших 
витрат операційної 
діяльності. 

Кредиторська 
заборгованість 

Ризик процесу заготівлі. Ризик полягає в тому, 
що у підприємства може з'явитися необхідність 
сплати штрафів, пені, неустойок у випадку не-
своєчасного або неповного погашення зобов'я-
зань перед постачальниками та іншими креди-
торами 

Зменшення ка-
піталу. Вплив на 
показник інших 
витрат операційної 
діяльності. 

Основні 
засоби, 
грошові 

кошти, запаси 

Майновий ризик. Ризик полягає у зниженні вар-
тості майна підприємства у зв'язку з крадіжками 
та нестачами, втратами, що перевищують норми 
природного убутку 

Зменшення ка-
піталу за рахунок 
зростання витрат 
операційної діяль-
ності. 

Готова 
продукція 

Виробничий ризик. Ризик полягає у збільшенні 
собівартості готової продукції діяльності у зв'я-
зку 3 не обґрунтованими перевитратами ресур-
сів. 

Зменшення ка-
піталу. Вплив на 
показник витрат 
виробництва 

Витрати 
діяльності 

Комерційний ризик. Ризик полягає у збільшенні 
витрат підприємства, пов'язаних із втрати від 
псування продукції на складах та під час транс-
портування, втратами від заміни неякісних то-
варів; сплатою штрафів, пені, неустойки за по-
рушення умов господарських договорів 
Ризик надзвичайної діяльності. Ризик полягає у 
виникненні не прогнозованих ситуацій, що су-
проводжуються втратами активів підприємства, 
додатковими витратами на усунення наслідків 
надзвичайних ситуацій; витратами на відшкоду-
вання збитків нанесених навколишньому сере-
довищу 

Зменшення ка-
піталу. Вплив на 
показник витрат на 
збут та інших ви-
трат. 

* Сформовано авторами 
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Для нівелювання впливу наслідків підприємницьких ризиків пов'язаних 

зі зміною первісної вартості об'єктів бухгалтерського обліку та з метою надан-

ня найбільш достовірної інформації користувачам фінансової звітності, підпри-

ємством можуть бути прийняті рішення про подальшу оцінку цих об'єктів за 

справедливою вартістю, що в свою чергу призводить до їх переоцінки, ство-

рення оцінюючих резервів, зменшення вартості з одночасним збільшенням ви-

трат діяльності підприємства. 

Головною особливістю справедливої вартості є те, що вона ґрунтується 

на «експертному оцінюванні і потребує професійного судження обізнаної у 

цьому питанні особи» 94.  

Під професійним судженням у сфері бухгалтерського обліку розуміють 

погляд або висновок професійного бухгалтера в умовах невизначеності на роз-

криття правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та резуль-

тати діяльності підприємства 95. Таким чином обов'язки щодо правдивого відо-

браження інформації про підприємство в умовах невизначеності зовнішнього 

середовища покладаються на бухгалтера. Така ноша для більшості вітчизняних 

бухгалтерів виявляється непосильною, адже вони не володіють ані достатніми 

знаннями з цього приводу, ані альтернативною інформацію, що уможливила б 

вибір найбільш оптимального варіанту дій. 

Вважаємо, що професійне судження, пов'язане з обґрунтуванням справе-

дливої вартості окремих об'єктів обліку з метою мінімізації впливу ризиків на 

показники капіталу підприємства повинне ґрунтуватися на знаннях та досвіді 

таких фахівців як фінансових менеджерів, оцінювачів, аналітиків з питань фі-

нансово-економічної безпеки. В зв'язку з цим слід погодитися з думкою Л. 

Шнейдмана, який зазначає, що «професійне судження - це думка, висновок 

професіонала, що служить основою для прийняття рішення в умовах невизна-

ченості» 96. 

                                                 
94 Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: [монографія] К.: Центр 
учбової літератури, 2007. 522 с. 
95 Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: [монографія]. Житомир: ЖДТУ, 
2005. 420 с. 
96 Шнейдман Л.З. КакпользоватьсяМСФО. М.: Бухгалтерскийучет, 2003. 95 с.7. 
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Сфера застосування професійного судження стосовно облікової політики 

в частині впливу ризику на показники діяльності надана в табл. 4.8. 

Таблиця 4.8 

Сфера застосування професійного судження в обліковій політиці підприєм-

ства щодо управління ризиками бізнесу * 
Об'єкт  

професійного  
судження 

Облікова політика 

Необоротні активи - періодичність проведення переоцінки необоротних активів; 
- встановлення справедливої вартості при переоцінці (крім випад-
ків переоцінки основних засобів для приватизації та передачі в 
оренду державних майнових комплексів, що регламентуються но-
рмами Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та про-
фесійну оціночну діяльності в Україні») 

Запаси - встановлення чистої вартості реалізації 
Дебіторська забор-
гованість 

- методика обчислення резерву сумнівних боргів; 
- розробка політики щодо періодизації дебіторської заборгованості 

Резерви майбутніх 
витрат та платежів 

- оцінка імовірності відтоку ресурсів, що містять в собі економічні 
вигоди 

Резервний капітал - визначення напрямів використання резервного капіталу; 
- встановлення економічно обґрунтованого розміру резервного 
фонду грошових коштів 

 
* Сформовано авторами 

 
Створення резервів спричиняє пряме визнання впливу ризику, робить ін-

формацію про них більш наочною та зрозумілою у використанні як внутрішні-

ми так і зовнішніми користувачами. Бухгалтерський персонал при створенні 

резервів мусить перейти від формального виконання норм П(С)БО 10 «Дебі-

торська заборгованість» до чіткої взаємодії з необліковими спеціалістами, які 

тим чи іншим чином впливають на стан розрахунків з дебіторами (менеджерів 

фінансового відділу, відділу збуту, аналітиків з питань фінансово-економічної 

безпеки). Акцент при формуванні майбутніх резервів неповернення дебіторсь-

кої заборгованості повинен робитися не на пошук методик визначення відсотка 

сумнівності, а на зниження бази (фактично неповерненої дебіторської заборго-

ваності) розрахунку цього відсотка. 
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Інший напрям досліджень пов'язаний з питаннями фактичного забезпе-

чення створених резервів окремими видами активів. Ця проблема викликана, в 

першу чергу, довірою зовнішніх користувачів інформації до діяльності підпри-

ємства. Відображення в обліку резервів майбутніх витрат та платежів це лише 

намір підприємства нести відповідальність за певні ризики, в разі їх фактично-

го прояву. Разом з тим намір так і залишиться на рівні бажання, якщо у підпри-

ємства не буде в наявності вільних засобів здатних покрити наслідки ризику. 

З позицій управління ризиками підприємницької діяльності резерви по-

винні розглядатися двояко: з одного боку, як сума зарезервованих грошових 

коштів в активі балансу, а з іншого як джерело покриття окремих ризиків. Для 

резервування грошових коштів доцільно підтримати практику окремих підпри-

ємств стосовно відкриття в установах банків короткотермінових депозитних 

рахунків, на яких бронюються кошти для забезпечення своєчасного виконання 

вимог перед окремими групами акціонерів та кредиторів у разі прояву незапла-

нованих ризиків. У цьому випадку відволікання з обороту певної частки обіго-

вих коштів буде виправдане ще й тим, що в разі відсутності потреби в погашені 

наслідків ризику, ці кошти будуть приносити підприємству додатковий дохід. 

Систематизація і групування інформації потрібні для визначення відпові-

дних методів управління ризиками (табл. 4.9). Разом з тим слід мати на увазі, 

що застосування нових методів управління ризиками зумовлюють необхідність 

адекватної організації інформаційних потоків. 

Таблиця 4.9 
Методи управління ризиками та їх інформаційне забезпечення * 

Назва заходів (методів) Зміст заходів та рахунки для їх обліку 

Резервування коштів на 
покриття втрат від  

ризиків та інші заходи 
самострахування ризиків 

Створення резервного капіталу, резерву сумнівних боргів, без-
надійної дебіторської заборгованості; резервування коштів для 
забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ре-
монтів проданої продукції покупцям; резервування коштів на 
виплату професійних відпусток, додаткових пенсій та ін. 

Диверсифікація  
діяльності, активів 

Організація нових, більш ефективних видів діяльності, зміни в 
складі активів (вкладання коштів в інші активи), цінних паперів, 
відкриття нових депозитних рахунків у банках. Такі операції 
обліковуються аналогічні відображенню в обліку процесів і ак-
тивів статутної діяльності, але для відокремлення диверсифіка-
ційних об'єктів викривають відповідні аналітичні рахунки 
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Продовження табл. 4.9

Назва заходів (методів) Зміст заходів та рахунки для їх обліку 

Передача ризиків  
третім особам  

(передача векселів та ін.) 

Передача підприємствами права на отримання боргу комерцій-
ним банкам (факторинг), кредитування по заставу дебіторської 
заборгованості та ін. В обліку знаходить відображення оплата 
комісійних послуг за виконання означених операцій (рах. 94),а 
також операції з векселями, одержаними для забезпечення дебі-
торської заборгованості (рах. 34, 16, 62, 51, 37) 

Заходи з мінімізації  
ризику 

Укладання ф'ючерсних і форвардних контрактів, опціонів, хе-
джування господарських операцій (рахунки для обліку розраху-
нків з підприємствами та організаціями; Контрактні зобов'язан-
ня для обліку форвардних і ф'ючерсних контрактів, опціонів) 

Система штрафних  
санкцій 

Передбачення штрафів, пені в договорах з контрагентами для 
компенсації збитків підприємства; штрафні санкції, компенсації 
збитки за договорами про повну матеріальну відповідальність, 
за трудовими контрактами і договорами; покриття збитків за 
рахунок прибутку, за порушення і помилки, допущені в розра-
хунках за податками, відрахуваннями на соціальне страхування 
та іншими бюджетними платежами, а також пов'язаними з на-
данням державної цільової допомоги та ін. Використовуються 
рахунки для обміну розрахунків з установами, організаціями, 
підприємствами (62, 53, 64, 65, 68, 94, 36, 37) 

Страхування  
господарських ризиків 
страховими компаніями 

Страхування майна, фінансових ризиків, автотранспорту, відпо-
відальності здійснюється з метою створення страхових резервів 
та їх використання для відшкодування різних видів витрат, зби-
тки страхувальників у разі настання страхових випадки шляхом 
виплати страхових компенсацій і страхових сум. Для розрахун-
ків зі страхування призначено рахунок 65, на якому облікову-
ють страхові платежі та відшкодування матеріального збитку 
страховими компаніями за повністю або частково пошкоджене 
майно. 

 
*Сформовано авторами 

 
Проведене дослідження дає можливість стверджувати, що бухгалтерсь-

кий облік виступає надійним інструментом управління підприємницькими ри-

зиками, що підтверджується наступними результатами: 

-  дослідження сучасних тенденцій розвитку бухгалтерського обліку за-

свідчило становлення нової концепції у розумінні облікової системи, орієнто-

ваної на оцінювання ризику, адекватне відображення стану капіталу підприєм-

ства та всебічне задоволення інформаційних потреб різних груп користувачів; 

-  бухгалтерський облік виступає найповнішим джерелом інформації про 

внутрішнє середовище та зовнішнє оточення підприємства, а відтак в системі 
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рахунків бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності знаходять відобра-

ження події, пов'язані з ризиками та наслідками їх впливу; 

-  облік володіє добре сформованим методичним інструментарієм стосов-

но нівелювання впливу наслідків прояву ризику на зміну вартості капіталу під-

приємства; 

- запропонований обліковий інструментарій управління ризиками підпри-

ємницької діяльності в частині оцінювання ступеню імовірності втрати еконо-

мічних вигод окремими об'єктами бухгалтерського обліку під впливом дії ри-

зику, визначення підходів до формування оцінюючих та прогнозних резервів, 

забезпечить підвищення інформативності обліку при управлінні ризиками, під-

силить достовірність та прозорість фінансової звітності та дозволить її корис-

тувачам ідентифікувати безпечність стосунків з підприємством. 

 

 

4.5. СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ  

ЩОДО ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Скляр Л.Б. к.е.н, доцент,  

Бухтоярова А.В., магістр спец. 071 «Облік і оподаткування», 
Пойшла Т.Б., магістр спец. 071 «Облік і оподаткування», 
Скляр В.Ю., магістр спец. 071 «Облік і оподаткування» 

 
У сучасному економічному просторі ефективність діяльності будь-якого 

суб'єкта господарювання залежить від його здатності вірно оцінювати ситуацію 

та вчасно на неї реагувати. Це стає можливим за умови наявності накопиченої 

та згрупованої інформації про господарські процеси, що відбуваються, їх обся-

ги та характер, про наявність чи відчутність усіх видів ресурсів, порядок їх ви-

користання, а також про формування доходів, витрат та кінцевих фінансових  

результатів. 

Постійна наявність оборотних активів у матеріальній формі є обов'язко-

вою умовою для безперебійної роботи підприємства, а також підтримання його 

ефективної діяльності на відповідному рівні. 
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Поряд з цим постійна наявність необхідної кількості запасів (особливо на 

великих підприємствах) потребує великих капіталовкладень. Тому саме поря-

док організації та ведення обліку запасів впливає на точність визначення фі-

нансового  результату підприємства, показники його фінансового стану, плато- 

та конкурентоспроможність та загальну ефективність його роботи.   

Організацію обліку запасів слід розпочинати з формування облікової по-

літики щодо них, оскільки вдало сформована політика обліку надає можливість 

для формування та надання вчасної та достовірної інформації з метою прийн-

яття ефективних управлінських рішень 

Облікова політика підприємства - це сукупність принципів, методів 

і процедур, що використовуються підприємством для складання та надання фі-

нансової звітності 97 ,98. Кожне підприємство має право визначати свою обліко-

ву політику, самостійно погоджуючи її з власником або уповноваженим орга-

ном відповідно до статутних документів. 

На вибір облікової політики впливає цілий ряд факторів 99,100,101: органі-

заційно-правова форма підприємства, вид діяльності або галузь підпорядку-

вання, обсяг діяльності, система оподаткування, наявність (відсутність) певних 

законодавчих обмежень щодо прийняття самостійних рішень, стратегія розви-

тку, ресурсні можливості, рівень кваліфікації управлінського персоналу, сти-

мулювання творчої ініціативи тощо. 

На наш погляд облікову політику в наказі підприємства необхідно пода-

вати відповідно до завдань контролю бухгалтерського обліку в системі корпо-

ративного управління, серед яких найбільш суттєвими вважаємо: 

                                                 
97 Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. N 996-XIV за ста-
ном на  18.09.2018 р. / Верховна Рада України. Київ. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звер-
нення: 27.07.2019).  
98 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: На-
каз Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 за станом на  23.07.2019 р. / Верховна Рада України. 
Київ. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 27.07.2019). 
99 Барановська Т.В. Облікова політика підприємства в Україні: теорія і практика: автореф. дис. канд. екон. наук: 

08.06.04. К., 2005. 21с. 
100 Облікова політика підприємства: навч. посіб. / за ред. Гаврилюка В.М., Жука В.М., Михайлова М.М. Київ: 
ТОВ «ЮР-АГРО-ВЕСТА», 2007. 326 с. 
101 Радченко О.Д., Гироль С.В. Складові облікової політики сільськогосподарських підприємств // Економіка 
АПК. 2008. 
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 забезпечення достовірності оцінки активів та пасивів, 

 забезпечення достовірності визначення фінансового результату, 

 контроль складу та рівня витрат, 

 забезпечення ефективності організації бухгалтерського обліку та 

 забезпечення достовірності звітної інформації. 

Складові облікової політики підприємства, як показує аналіз змісту Ме-

тодичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджені 

наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. № 635 102, можна поділити на 5 класифіка-

ційних груп: 

1. Облікова політика щодо методів оцінки активів, капіталу та зобов'я-

зань. 

2. Облікова політика щодо методів оцінки доходів, витрат та фінансових 

результатів. 

3. Облікова політика щодо складу обліковихстатей. 

4. Облікова політика щодо організації бухгалтерського обліку. 

5. Облікова політика щодо фінансової звітності підприємства. 

Проблемним питанням облікової політики підприємства присвячені нау-

кові праці таких вчених, як Т. В. Барановська, Ф. Ф. Бутинець 103, П. Є. Житній 
104, М.Ю. Карпушенко 105. Дослідження вчених розкривають теоретичні та при-

кладні аспекти облікової політики підприємства; проте проблеми формування 

обліковоїполітики щодо запасів залишаються не повною мірою дослідженими. 

Запаси - це матеріальні ресурси, до яких належать засоби виробництва, 

предмети споживання, інші цінності, необхідні для забезпечення розширеного 

                                                 
102 Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затв. наказом Міністерства фінансів Украї-
ни від 27.06.2013 р. № 635. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0635201-13 (дата звернення: 30.07.2019) 
103 Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник для студ. вузів спец. 7.050106 „Облік і аудит ". Жито-
мир: ЖІТІ, 2000. 640 с. 
104 Житний П. Організаційно-методологічні засади формування облікової політики підприємства // Бухгалтерський 
облік і аудит. 2006. №3. С. 3-10. 
105 Карпушенко М.Ю. Організація обліку: навч. посібник (для студентів економічних спеціальностей, які навчаються 
за спеціальністю «Облік і аудит»). Х.: ХНАМГ, 2011. 241с. 
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відтворення, обслуговування сфери нематеріального виробництва та задово-

лення потреб населення, і які іще не використовуються 106. 

Основою для формування облікової політики щодо запасів є П(С)БО 9 

«Запаси» та Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів. Інфор-

мацію, що надають дані нормативно-правові акти з питання дослідження наве-

демо в табл. 4.10. 

Таблиця 4.10 

Складові елементи облікової політики щодо запасів* 
Назва Варіанти обліку на вибір підприємства 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» 
Одиниця обліку запасів - найменування;

- однорідна група (вид)
Метод обліку транспортно-
заготівельних витрат 

- пряме списання транспортно-заготівельних витрат до первісної 
вартості одиниці запасів, що придбаваються (у разі можливості 
точного розподілу (віднесення); 
- за середнім відсотком (при узагальненні суми транспортно-
заготівельних витрат на окремому субрахунку та подальший їх ро-
зподіл)

Методи оцінки вибуття - ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
- середньозваженої собівартості; 
- собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); 
- нормативних витрат; 
- ціни продажу

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів 
База розподілу транспортно-
заготівельних витрат, що 
прямо включаються до перві-
сної вартості запасів 

за кількісним критерієм:
- вага; 
- об'єм; кількість місць; 
- одиниць; 
за вартісним критерієм: 
- ціна одиниці запасів 

Періодичність визначення 
середньозваженої собівартос-
ті одиниці запасів Підприємство встановлює самостійно 
Призначення та умови вико-
ристання запасів 

 
*Сформовано авторами на основі джерел 107,108 

                                                 
106 Коваль Н.І. Сутність виробничих запасів як економічної категорії: обліковий та управлін-
ські аспекти // «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики» 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2017. №7. С.93-108. 
107 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Наказ Міністерства фінансів України 
від 20.10.1999 р. № 246  за станом на  01.01.2015 р. / Верховна Рада України. Київ. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (дата звернення: 30.07.2019).  
108 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Міністерства фінансів 
України від 10.01.2007 р. №2. за станом на 30.12.2013 р. / Верховна Рада України. Київ. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v0002201-07 (дата звернення: 02.08.2019).  
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Облікова політика давно вийшла за межі системи обліку підприємства. Її 

спрямування сьогодні - вплив на результати діяльності, тобто на управлінські 

рішення. Однак існує низка положень, наявність яких є обов'язковою при фор-

муванні облікової політики для потреб бухгалтерського обліку в частині товар-

них запасів, а саме: 

 робочий план рахунків, який містить синтетичні та аналітичні рахунки, 

для формування системи бухгалтерського обліку з метою відображення своєча-

сної та повної інформації в обліку та звітності; 

 форми первинних облікових документів, що використовуються для ві-

дображення фактів господарської діяльності, для яких не передбачені типові 

форми документів, а також форми документів для внутрішньої облікової звіт-

ності; 

 правила документообороту та технології обробки облікової інформації; 

 вибір методу оцінки товарних запасів; 

 організація аналітичного обліку руху товарно-матеріальних цінностей; 

 визначення відповідальних за ведення первинного обліку на складах 

(коморах); 

 затвердження посад, які відповідають за одержання та відпуск товарів; 

 формування складу інвентаризаційної комісії та встановлення термінів 

проведення інвентаризації; 

 система внутрішнього контролю. 

Основне завдання облікової політики виробничого підприємства в части-

ні запасів - ефективне управління запасами, спрямоване перш за все на розши-

рення обсягів виробництва. 

Для формування робочого плану рахунків необхідно належним чином 

класифікувати запаси підприємства, враховуючи його галузеві особливості.  

Розрізняють економічну й технічну класифікації. В основу економічної 

класифікації запасів покладено їх значення для процесу виробництва, оскільки 

матеріали, що використовуються в ньому, відіграють різну роль. Одніформують 
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речовинну основу майбутнього продукту, інші беруть участь у процесі вироб-

ництва, надаючи виробам відповідних властивостей або сприяючи виробничо-

му процесові. Першу групу називають основними матеріалами, другу - допомі-

жними. При значній кількості для правильного планування потреби у запасах, 

раціональної організації їх обліку й контролю за використанням у виробництві, 

крім економічної, використовують класифікацію за технічними ознаками. За-

лежно від технічних ознак матеріали класифікують на групи та підгрупи за на-

йменуваннями, типом, ґатунком, розміром і т. ін. Така класифікація матеріалів 

відображається у номенклатурах систематизованого переліку матеріалів, які ро-

зробляються безпосередньо на підприємстві. Облік запасів організовують за на-

звою (видами) сировини і матеріалів, а в межах кожного виду - за розділами, 

типами, групами, ґатунками й окремими найменуваннями, тобто за окремими 

номенклатурними номерами. За кожною назвою, сортом, розміром матеріалів 

закріплюється постійний шифр, що має бути проставлений на усіх документах, 

пов'язаних з обліком матеріалів. Цим шифром також користуються в аналітич-

ному обліку. 

Дефекти обліку запасів особливо часто виявляються при інвентаризаціях, 

а також при звіреннях даних складського обліку, коли виявляються недостачі й 

значні розбіжності за рахунок пересортування окремих видів матеріалів. Має 

місце й велика кількість помилок у первинних документах й облікових регіст-

рах, О що характеризують надходження і рух матеріалів. Сьогодні існує необ-

хідність й одночасно можливість нових організаційних і методичних підходів у 

вирішенні проблем обліку запасів, пов'язаних, з одного боку, з переходом на 

ринкові відносини й міжнародні стандарти, з іншого, широким впровадження-

мкомп'ютерних технологій. Дані бухгалтерського обліку повинні містити інфо-

рмацію для знаходження резервів зниження собівартості продукції в частині 

раціональноговикористання матеріалів, зниження норм витрат, забезпечення 

належного зберігання.  

Важливим напрямком удосконалення оперативного й складського обліку 

запасів на виробничих підприємствах є раціоналізація форм докумен-
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тів,документообігу й усієї системи оформлення, реєстрації й обробки докумен-

тів. 

Складовими системи формування та управління документами в частиніо-

блікової політики зокрема належить:  

 перелік первинних документів з обліку запасів;  

 графік документообороту;  

 порядок зберігання та утилізації документів 

При цьому первинні документи можуть бути типових форм (використо-

вують усі підприємства незалежно від виду діяльності), спеціалізованих форм 

(в залежності відвиду діяльності підприємства) та розроблені підприємством 

самостійно. Якщопідприємство використовує самостійно розроблені первинні 

документи, то вони маютьмістити обов'язкові реквізити та бути затверджені на-

казом керівника підприємства. 

Графік документообороту розробляється з метою вчасної та впорядкова-

ноїобробки первинних документів.Під час визначення порядку зберігання та 

утилізації документів слід прописати термін їх зберігання, відповідальних осіб 

та етапи процесу утилізації первинних документів. 

Зазначені складові відображають у вигляді додатків до наказу "Про облі-

кову політику" з обов'язковим посиланням на них в самому наказі. 

Дуже важливим питанням є вибір методу оцінки запасів. На сьогодні для 

теоретичних цілей існує п’ять методів оцінки запасів: 

 ФІФО; 

 метод середньозваженої собівартості; 

 метод ідентифікованої собівартості; 

 метод оцінки за цінами продажу; 

 метод нормативних витрат. 

Для харчових підприємств доцільним є використання методу ФІФО, який 

передбачає першими списувати у виробництво ті запаси, які надійшли перши-

ми. Запаси цихпідприємств, такі, як зерно, овочі та інші мають тенденцію до 

швидкого псування у порівнянні з іншими запасами підприємства. Тому для пі-
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дприємства важливим є дотримання черги надходження та відповідності витра-

чання таких запасів. У зв'язку з цим, саме метод ФІФО забезпечить дотримання 

зазначеної відповідності. 

Ще одним із розповсюджених методів оцінки запасів є метод середньоз-

важеної собівартості. Його використовують для запасів, які не так швидко псу-

ються. Метод оцінки за цінами продажу використовується переважно в торгів-

лі. Вибір методу оцінки запасів є дуже важливим етапом у формуванні обліко-

вої політики, тому що він впливає не лише на процес збереження запасів, а й на 

фінансовий результат підприємства. 

Наступним елементом облікової політики щодо запасів є метод обліку 

транспортно-заготівельних витрат. Відповідно до п. 9 П(С) БО 9 «Запаси», до 

транспортно-заготівельних витрат належать витрати на заготівлю запасів і 

оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розванрозвантажувальні роботи і транс-

портування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, уклю-

чаючи витрати на страхування ризиків транспортування запасів. Склад тран-

спортно-заготівельних витрат для виробничого підприємства наведено у п. 20 

Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) 

у промисловості 109. 

У процесі доставки запасів власним транспортом виникають витрати на 

перевезення власним транспортом, а саме: вартість паливно-мастильних мате-

ріалів, витрачених власним автотранспортом на доставку запасів; зарплату во-

діїв, експедиторів, заготівників; єдиний внесок на загальнообов'язкове дер-

жавне соціальне страхування (ЄВС) із такої зарплати; амортизація транспорту, 

задіяного в перевезенні запасів та ін. 110. 

Відповідно до Методичних рекомендацій з формування собівартості 

продукції (робіт, послуг) у промисловості, власні транспортні витрати на дос-

                                                 
109 Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені 
Міністерством промислової політики України Наказом від 09.07.2007 р. № 373 за станом на 09.07.2007 р. / Вер-
ховна Рада України. Київ. URL:https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0373581-07 (дата звернення: 02.08.2019). 
110 Дутчак І. Б. Особливості обліку транспортно-заготівельних витрат / І. Б. Дутчак // [Електронний 
ресурс]. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_4/229.pdf. - Назва з екрана. 
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тавку запасів на підприємство включаються до складу транспортно-

заготівельних витрат. 

У П(С)БО 9 «Запаси» і у М(С)БО 2 «Запаси» 111 порядок відображення 

транспортно-заготівельних витрат не залежить від того, чиїм транспортом пе-

ревозяться запаси. Відсутнє розмежування на «власні» та «сторонні» тран-

спортно-заготівельних витрат у пп. 138.6 і 146.5 Податкового кодексу Украї-

ни112. 

Транспортно-заготівельні витрати можна або прямо включати до первіс-

ної вартості кожної конкретної одиниці запасів, або обліковувати на окремому 

субрахунку і збільшувати собівартість запасів, що вибули, за середнім відсот-

ком. 

При прямому включенні до первісної вартості конкретної одиниці запа-

сів, транспортно-заготівельні витрати у періоді придбання запасів відразу при 

оприбуткуванні включаються до їх первісної вартості та відображаються на ві-

дповідних субрахунках обліку запасів. У п. 5.5 Методичних рекомендацій з 

бухгалтерського обліку запасів зазначається, що цей варіант доцільно застосо-

вувати в разі, якщо можна достовірно визначити суми витрат, які безпосеред-

ньо відносяться до придбаних запасів. При перевезенні запасів одного на-

йменування це зробити просто, а при доставці запасів декількох найменувань 

виникає необхідність розподілити транспортно-заготівельні витрати між оди-

ницями запасів. Нормативні документи не регламентують, які саме показники 

слід приймати за базу розподілу, тому підприємство має право вирішити це 

самостійно і передбачити у розпорядчому документі про облікову політику. 

Таким чином, підприємство на власний розсуд визначає, щорозподіл транспо-

ртно-заготівельних витрат між найменуваннями запасів, які перевозяться, 

здійснюється за кількісним (вага, об'єм, кількість місць, одиниць) або вартіс-

ним критерієм (ціна одиниці запасів). 
                                                 
111 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 «Запаси» [Електронний ресурс]. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_021 (дата звернення: 30.07.2019) 
112 Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI за станом на 16.05.2019 р. / Верховна Рада України. 
Київ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 30.07.2019) 
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Метод «узагальнення транспортно-заготівельних витрат на окремому су-

брахунку з подальшим розподілом за середнім відсотком» передбачає, що тра-

нспортно-заготівельні витрати обліковуються на окремому субрахунку та спи-

суються лише в момент вибуття запасів, виходячи із середнього відсотка тран-

спортно-заготівельних витрат. Отже, фактично транспортно-заготівельні ви-

трати включаються не до первісної вартості кожної конкретної одиниці запа-

сів, а до фактичної собівартості їх вибуття. Для обліку транспортно-заготівель-

них витрат рекомендовано використовувати субрахунок 289 «Транспортно-

заготівельні витрати» у торгівлі, а у виробництві рекомендовано використову-

вати субрахунок 200 «Транспортно-заготівельні витрати на запаси» з аналіти-

кою в розрізі окремих груп запасів, або субрахунки другого порядку, напри-

клад, субрахунок 2011 «Транспортно-заготівельні витрати на сировину й мате-

ріали». Зазначені рахунки доцільно включити до Робочого плану рахунків. 

До конкретної групи запасів може бути застосовано тільки один метод 

обліку транспортно-заготівельних витрат, інакше пропорції розподілу не буде 

дотримано. Отже, якщо підприємство має намір визначати транспортно-

заготівельні витрати стосовно одних найменувань або видів запасів за серед-

нім відсотком, а інших - прямим підрахунком, то у розпорядчому документі 

про облікову політику треба передбачити розмежування зазначених груп запа-

сів. 

Розробка облікової політики підприємства завершується виданням наказу 

керівника, в якому фіксують обрані методи оцінки та облікові процедури. В 

окремому розділі наказу вказуються основні принципи організації бухгалтерсь-

кого обліку запасів на підприємстві (рисунок 4.2). 

У наказі про облікову політику визначається, якими документами буде 

оформлятися процес руху запасів, які витрати будуть включатись до первісної 

вартості, а також які методи оцінки запасів при списанні. 

Отже ефективну та раціональну організація бухгалтерського обліку 

на підприємстві необхідно розпочинати з розробки його облікової політики, 

що передбачає вибір комплексу методичних прийомів, які використовуються 
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ним для ведення поточного обліку, уточнює моменти визнання витрат і доходів, 

сприяє поданню достовірної інформації при складанні фінансової звітності. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.2. Основні положення з обліку запасів, що наведені в Наказі 

про облікову політику 

 

Правильно сформована облікова політика підприємства гарантує гарні 

фінансові результати та забезпечує належну систему внутрішнього контролю на 

підприємстві. В обліковій політиці підприємства відображаються обрані ним 

методи та процедури обліку господарських операцій, встановлені стандартами 

бухгалтерського обліку та іншими нормативними документами. 

Наказ про облікову політику, який ще називають конституцією підприєм-

ства, є одним з основних документів будь-якого підприємства, що визначає 

принципи та методи його роботи. 

Сьогодні коли податковий облік максимально наближений до бухгалтер-

ського, грамотно сформована облікова політика не тільки визначає порядок ве-

дення бухгалтерського обліку, але й може принести значну фінансову вигоду 

підприємству.

Одиниці бухгалтерського 
обліку запасів, їх 
найменування або 
однорідна група

Перелік витрат, що не 
включаються до первісної 

вартості запасів 

Порядок відображення в 
обліку запасів, що не при-
несуть підприємству еко-
номічної вигоди в майбу-

тньому 

Собівартість, яка буде 
обчислюватись за 
даними обліку 

Наказ про обліко-
ву політику 

Порядок списання МШП, 
що стали непридатними 
для їх подальшої експлуа-

тації 

Порядок списання вартос-
ті МШП при їх передачі в 

експлуатацію 

Основні критерії визна-
чення МШП 

Порядок визначення пер-
вісної вартості запасів: 

придбаних за плату; виго-
товлених власними сила-

ми 

Порядок обліку випуску 
готової продукції 

Метод оцінки запасів при 
списанні 



 166

 

 
 
 
 

РОЗДІЛ 5 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: АСПЕКТИ  ОЦІНЮВАННЯ  

ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 

5.1. ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСИСТЕНТНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГАЛУЗІ: 

АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ  

НА МЕЗОРІВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Купріна Н.М, к.е.н., доцент 

 

Сучасній стан економіки будь-якої країни суттєво залежить від впливу 

факторів зовнішнього середовища, що потребує пошуку інструментів забезпе-

чення конкурентоспроможності країни та ефективності функціонування та кон-

курентоспроможності всіх її  суб’єктів та, на нашу думку, потребує постійних 

трансформаційних змін в її економіці. Як показало попереднє дослідження 113, 

проблемам трансформації національної економіки та її предметів, процесам 

трансформації в економіці були присвячені наукові публікації таких вчених, як 

Аістової М.Д., Бардиш Г.О., Буркинського Б.В., Галюка І.Б., Гаврилишина Б.В., 

Гейця В.М., Гражевськщї Н.І., Будкіна В., Вергуненко Н., Жиляєва І. Б., Капі-

танець Ю. О., Климчук С.В., Ковальова А.І., Лимонової Е.М., Мандибули В., 

Марцина В.С., Марчука Л.В., Мочерного С.В., Петришиної Н.В., Пастухової 

Е.А., Турила А.М., Чалої О.В., Чиженькової Є.В., Хаммера М. та інші вчені та-

кож досліджували дані проблеми, але вони вимагають додаткових досліджень. 
                                                 
113 Kuprinа N. Persistent transformation of the subjects of the national economy as a tool to ensure their 
competitiveness / Gospodarka Materialowa iLogistyka, Tom LXXI, №5, 2019, Р.389. 
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Не можливо не погодитись з  такими вченими, як Турило А.М., Корнух 

О.В., що економічна трансформація – це 114: 

– на макро- та окремих мезорівнях ІІ и ІІІ: економічна категорія, що пов'я-

зана з економічною сферою, та характерна різним рівням господарювання  й ві-

дображає складний процес, який здійснюється одночасно в просторі і часі, від-

бувається під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів та ключовою озна-

кою якого є саме сукупність змін, що в кінцевому результаті призводять до но-

вому економічному стану і нових економічних результатів, постановки нових 

економічних цілей, завдань; 

– економічна трансформація в межах підприємства характеризує саме 

складний процес у вигляді сукупності економічних змін, які задіяні й усвідом-

лені всім персоналом у всіх сферах і видах діяльності підприємства, та в міру 

його інтелектуальних і інвестиційних можливостей з метою забезпечення стра-

тегічного конкурентоспроможного розвитку підприємства. 

Дослідження показало 115, що перший вид трансформації відноситься до 

макро- та мезо-рівнів І и ІІІ та окремих дослідження національної економіки та 

її суб’єктів господарювання, а другій вид – економічна трансформація підпри-

ємств та їх об’єднань до мікрорівнів І і ІІ та мезо-рівнів І і ІV. Для визначення 

ступеню такої економічної трансформації галузі або регіону (мезо-рівні дослі-

дження ІІ и ІІІ), як суб’єктів національної економіки, необхідно обирати саме 

метод або сукупність методів для проведення оцінювання персистентності їх  

діяльності, що враховує й оцінювання конкурентоспроможності та ефективнос-

ті їх функціонування. Аналіз існуючих таких методів було досліджено нами та 

запропоновано комбінований метод – КЕФ-аналіз для суб’єктів національної 

економіки на мікрорівнів І і ІІ та мезо-рівнів І і ІV їх дослідження 115, а для об-

рання методу дослідження ступеню трансформації регіону або галузі необхідне 

додаткове дослідження. 
                                                 
114 Турило А.М., Корнух О.В. Економічна трансформація як ключове поняття сучасного громадського розвитку 
// Науковий вісник херсонського державного університету. В.3. Ч.3.  2014. С. 190. 
http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/177.pdf (дата звернення: 05.09.2019). 
115 Kuprina N., Baraniuk Kh., Vaskovska K. Competitiveness of the national economy and its subjects in modern condi-
tions: theoretical and practical aspects of management / Periodicals of Engineering and Natural Sciences. Vol 7, No 2, 
August (2019), pp. 798-802. 
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Так, досить детальний аналіз методів оцінювання конкурентоспроможно-

сті об’єктів на мікро-рівні І, ІІ та мезо-рівнів І, ІV та їх класифікації проведено 

Кваско А.В. (табл. 5.1), який окремо досліджує й особливості матричних мето-

дів та визначає, що «питання оцінювання конкурентоспроможності підприємст-

ва потребують насправді ґрунтовного вивчення, а досліджені методи поодинці 

не задовольняють вимог українських підприємств, оскільки залишається неви-

рішеним питання вибору універсального показника та факторів конкурентосп-

роможності, що визначають його рівень». Особливості вибору методу або ме-

тодів, на думку вченого, є індивідуальним для кожного підприємства та базу-

ються на поставлених завданнях, рівні ухвалення рішення та саме на факторах 

конкурентного середовища. 116  

 

Таблиця 5.1 

Класифікація методів оцінювання  

конкурентоспроможності  підприємства 116 

 
Ознака  

класифікації 
Група методів Методи 

За способом  
оцінювання 

Кількісні  Диференційований метод, інтегральний 
метод, метод різниць, метод балів 

Якісні  SWOT-аналіз, метод експертних оцінок, 
евристичні методи 

За формою  
представлення  
результатів 

Матричні  Матриця БКГ, матриця McKinsey, мат-
риця Shell/DPM, метод PIMS, матриця 

Ансоффа 
Індексні (аналітичні)  Інтегральні методи, метод конкурентних 

переваг, теорія ефективної конкуренції, 
конкурентоспроможність продукції 

Графічні  Радіальна діаграма, багатокутник конку-
ренто-спроможності, метод профілів 

 
За показниками  
і змінними,  

що використовують  
під час аналізу 

Методи, що характеризу-
ють ринкові позиції  

Модель БКГ, метод McKinsey, модель 
Shell/DPM, метод PIMS, модель Портера 

Методи, що характеризу-
ють рівень менеджменту 

 

Метод LOTS, метод експертної оцінки, 
ситуаційний аналіз, карти стратегічних 
груп, бенчмаркінг 

                                                 
116 Кваско А.В. Анализ методов оценки конкурентоспособности предприятий // Экономические науки: науч-
ные записки. № 1 (54). 2017. С. 111-118: Электронный ресурс. Режим доступа:  
http://nz.uad.lviv.ua/static/media/1-54/14.pdf (дата звернення: 06.09.2019). 
 



 169

Продовження табл. 5.1

Ознака  
класифікації 

Група методів Методи 

 Методи, що характеризу-
ють фінансово-економічну 

діяльність 

Методи фінансово-економічного аналізу, 
методи прогнозування фінансового стану 

За ступенем охоп-
лення аспектів фун-
кціонування підпри-

ємства 

Спеціальні Конкурентоспроможність продукції, ма-
тричні методи 

Комплексні Індексні, інтегральні методи, метод балів 

За рівнем ухвалення 
рішення 

Стратегічні Модель БКГ, метод McKinsey, модель 
Shell/DPM тощо 

 Тактичні Інтегральні методи, аналіз конкурентних 
переваг, теорія ефективної конкуренції, 
конкурентоспроможність продукції, са-
мооцінка 

 
Для оцінювання персистентності діяльності галузі або регіону можливе 

використання таких методів як PEST-аналізу або метод McKinsey.  

Так, PEST-аналіз базується на виявленні й оцінці впливу факторів макро-

середовища на результати поточної й майбутньої діяльності обїекта досліджен-

ня та враховує 4 груп факторів, що розшифровує його абревіатуру: 

– політико-правових  (Politicallegal); 

– економічних (Economic); 

– соціокультурних (Sociocultural); 

– технологічних факторів (Technological forces).  

Тому, метою PEST-аналізу є моніторинг змін макросередовища за чотир-

ма вузловими напрямками і виявлення тенденцій, подій, що здійснюють вплив 

на прийняття стратегічних рішень, але непідконтрольних підприємству або ін-

шому об’єкту дослідження. Політичний фактор зовнішнього середовища вивча-

ється саме для чіткого уявлення про наміри органів державної влади щодо роз-

витку суспільства й про засоби запровадження в життя політики держави. Що-

до аналізу економічного аспекту зовнішнього середовища, визначається як на 

рівні держави формуються й розподіляються економічні ресурси. Соціальна 

компонента зовнішнього оточення вивчається для усвідомлення й оцінювання 

впливу на бізнес таких соціальних явищ, як відношення людей до праці і якості 

життя, активність споживачів, мобільність людей й ін. Технологічна компонен-
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та аналізується з метою передбачати можливості, що пов'язані з розвитком нау-

ки й техніки, можливостей вчасно переорієнтовуватися на виробництво й реалі-

зацію технологічно нового та перспективного продукту або спрогнозувати від-

мову від використовуваної технології 117. На нашу думку, даний аналіз є більш 

загальним, не конкретизує дані та особливості об’єкта дослідження, не врахо-

вує ефективність його функціонування та можливості конкретизації напрямів 

розвитку, тому використання методу McKinsey є більш доцільним та результа-

тивним.  

Дослідження показало, що найбільш ефективним підходом у системі ме-

тодів стратегічного аналізу є розроблений консультаційною фірмою McKincey і 

компанією General Electric (GE) матричний метод,  що базується на оцінці дов-

гострокової привабливості галузі і конкурентної позиції напрямку діяльності та  

побудови матриці та комплексу величин, а не визначаються єдиним показни-

ком. Для отримання формальної кількісної оцінки довгострокової галузевої 

привабливості визначається вага кожного показника відповідну його важливос-

ті для досягнення цілей. Рекомендується визначити оцінку ринку по кожному з 

обраних чинників за шкалою від 1 до 5 або від 1 до 10 балів, помножити вагу на 

оцінку та підсумувати отримані зважені оцінки та оцінити за аналогією конку-

рентну позицію об’єкту дослідження 118. 

На нашу думку, для оцінювання галузі необхідно враховувати саме пов-

ний цикл від виробництва сировини до переробки та реалізації продукції. Для 

харчової промисловості, як галузі, враховуючі особливості регіону, наприклад 

Одеської області, для проведення такого стратегічного аналізу необхідно вра-

хувати діяльність саме агропромислового комплексу (АПК):  

– вирощування зерна; 

– вирощування плодів та ягід; 

– вирощування худоби; 

                                                 
117 Горєлов Д.О., Большенко С.Ф. Стратегія підприємства.  Харків: Вид-во ХНАДУ, 2010.  133 с. 
https://buklib.net/books/36570/ (дата звернення: 06.09.2019). 
118 Томпсон А.А., Стрікленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е изд: 
Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2006.  С. 332.  
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– виробництво м'яса та м'ясних продуктів; 

– перероблення та консервування фруктів і овочів; 

– виробництво олії та тваринних жирів; 

– виробництво молочних продуктів; 

– виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості; 

– виробництво хліба та хлібобулочних виробів; 

– виробництво виноградних вин. 

Аналіз показав 119, що чинниками, що впливають на рівень довгостроко-

вої привабливості галузі можуть бути обрані індекс зростання виробництва в 

Україні, що свідчить про привабливість газузі; індекс Харфіндаля-Хіршмана, 

що враховує саме галузі за регіонами (областями) та рівень конкуренції; тенде-

нція кількості підприємств у галузі в межах області, що підтверджує привабли-

вість немонополізованого ринку; тенденція місткості ринку у межах області, що 

впливає на привабливість галузі. 

На нашу думку, факторами впливу на рівень конкурентоспроможності се-

гменту, що досліджується, можуть бути:  

– відношення виробництва у межах Одеської області відносно найбі-

льшої іншої області – відносна частка ринку;  

– динаміка частки ринку – враховує частку області (регіону) до найбіль-

шої області (регіону) до  за обсягами виробництва даного продукту, позитивна 

динаміка якої свідчить про посилення конкурентних позицій;  

– оцінка експорної составної галузі – відсоток експорту у загальному об-

сязі виробництва, що свідчить про збільшення рівня конкурентної позиції при 

збільшення рівня експорту у загальному виробництві; 

– відносна оцінка результативності діяльності галузі – рівень рентабель-

ності у галузі, що підтверджує прибутковість бізнесу й його конкурентоспромож-

ність. 

                                                 
119 Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми : монографія. К. : КНЕУ, 2008. 245 с. 
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Проведене дослідження дозволило сформувати шкалу оцінювання чинни-

ків для харчової промисловості та визначення економічної трансформації галузі 

на мезо-рівні дослідження ІІ и ІІІ, як суб’єкту національної економіки та визна-

чення напрямів її розвитку (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2  

Шкала оцінювання чинників для харчової промисловості* 

 

Чинник Шкала оцінювання Вага  
чинника 

1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів 

Привабливість галузі 

Індекс зростання ви-
робництва в 
 масштабах України 

менше 
1,0 

1,0 - 1,03 1,03-1,05 1,05-
1,07 

більше 
1,07 

0,2 

Індекс Харфіндаля-
Хіршмана (рівень 
конкуренції за  
областями України) 

меньше 
700 

700-1100 1100-
1500 

1500-
1700 

більше 
1700 

0,25 

Тенденція кількості 
підприємств у галузі 
(в межах області) 

скоро-
чення бі-
льше за 

7% 

скорочен-
ня до 7% 

від 0% до 
7% зрос-
тання 

зрос-
тання до 

15% 

зрос-
тання 
більше 
за 15% 

0,2 

Тенденція місткості 
ринку (у межах  
області) 

скоро-
чення бі-
льше за 

7% 

скорочен-
ня до 7% 

від 1% до 
4% зрос-
тання 

зрос-
тання до 

10% 

зрос-
тання 
більше 
за 10% 

0,35 

Рівень конкурентоспроможності у галузі 

Відносна частка ринку 
(відношення вироб-
ництва у межах Оде-
ської області відносно 
найбільшої іншої об-

латі) 

меньше 
0,3 

0,3-0,74 0,75-1,06 1,07-1,3 більше 
1,3 

0,15 

Динаміка частки  
ринку 

меньше 0 0-0,4 0,5-1,0 1,1-1,5 більше 
1,5 

0,3 

Відсоток експорту у 
загальному обсязі  
виробництва 

меньше 
5% 

5-9% 10-20% 21-35% більше 
35% 

0,2 
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Продовження табл. 5.2

Чинник Шкала оцінювання Вага  
чинника 

1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів 

Рівень рентабельності 
у галузі 

меньше 
0% 

0-3% 3-5% 5-12% більше 
13% 

0,35 

 
* Складено автором 
 
Проведене дослідження показало: 

– стан економіки будь-якої країни суттєво залежить від впливу фак-

торів зовнішнього середовища, що потребує пошуку інструментів забезпечення  

конкурентоспроможності країни та ефективності функціонування та конкурен-

тоспроможності всіх її  суб’єктів та потребує постійних трансформаційних змін 

в її економіці; 

– для проведення оцінювання персистентності діяльності суб’єктів 

господарювання національної економіки, необхідно обирати саме метод або су-

купність методів, що враховує й оцінювання конкурентоспроможності та ефек-

тивності їх функціонування; 

– проведено аналіз існуючих методів оцінювання конкурентоспро-

можності об’єктів дослідження, що дозволило запропонувати комбінований ме-

тод – КЕФ-аналіз для суб’єктів національної економіки на мікрорівнів І і ІІ та 

мезо-рівнів І і ІV їх дослідження, який був удосконалений; 

– для дослідження ступеню трансформації регіону або галузі та визначен-

ня її розвитку було обґрунтоване застосування методу McKinsey є більш доці-

льного та результативного; 

– розроблено методичний підхід для проведення такого оцінювання для 

харчової промисловості з визначенням напрямів, чинників та шкали такого оці-

нювання, якій  базується на використанні методу McKinsey. 
 

 

 

 



 174

5.2. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

 

Баранюк Х.О., асистент, аспірант 

 

В сучасних умовах, розвиток економіки будь-якої країни залежить від 

багатьох факторів впливу, як зовнішніх, так і внутрішніх, але найбільш суттє-

вим, на нашу думку, є дослідження питань державного регулювання діяльності 

суб’єктів господарської діяльності та їх державної підтримки. Особливо актуа-

льним це питання постає через збиткову діяльність багатьох промислових підп-

риємств України, що не мають можливостей та важелів для швидкого реагу-

вання на стрімкі зміни, як у зовнішньому середовищі в національній так і в мі-

жнародній економіках, так і на гнучку протидію зовнішнім і окремим внутріш-

нім факторам впливу. Через це, на підприємствах і виникають певні проблеми з 

виробництва та подальшою реалізацією власної продукції. На наш погляд, 

створення стабільної, стійкої та конкурентоздатної економіки в країні, є немо-

жливим без впровадження вдалих методів та засобів, в першу чергу, й підтрим-

ки національного товаровиробника з боку держави120. В першу чергу це стосу-

ється підприємств малого бізнесу, як найбільш перспективної, на наш погляд, 

але в той же час найменш розвиненої та захищеної з боку держави економічної 

ланки в країні. Розвиток сектору малого бізнесу, на нашу думку, є ще одними із 

головних рішень проблем підвищення рівня ефективності економіки та її кон-

курентоспроможності. 

Розвиток економіки будь-якої країни, перш за все залежить від ефектив-

ності функціонування підприємств, що визначається, в першу чергу, рівнем йо-

го конкурентоспроможності та ефективним управлінням нею, а також необхід-

ності забезпечення її постійного зростання. Ефективність функціонування підп-

риємства є результатом:  

                                                 
120 Купріна Н.М., Баранюк Х.О. Підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств харчової 
промисловості малого бізнесу // Науково-методичні проблеми оціночної діяльності в Україні : монографія / за 
заг. ред. д.е.н., проф. В.В. Немченка. Київ, 2018. С. 127-136. 
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– вдалої політики держави, а саме ефективної державної підтримки вла-

сного товаровиробника та захисту внутрішнього ринку від неякісних товарів та 

експансії; 

– ефективної фінансової та кредитної політики держави та її економічної 

стабільності; 

– ефективності діяльності підприємства, через ефективну організацію 

управління на підприємстві та можливості швидкого реагування на зовнішні та 

внутрішні фактори впливу та вирішення управлінських питань, що виникають 

на ньому;  

– забезпечення конкурентоспроможності підприємств та їх виробів, че-

рез можливість задовольнити потреби споживачів продукцією (послугою), 

слідкуванням за новими тенденціями, постійним розвитком продукції (обслуго-

вування), просуванням та заповненням нею ринку. 

Таким чином, сталий розвиток кожного підприємства на пряму залежить 

від ефективності його діяльності та конкурентоспроможності, тому дане питан-

ня є пріоритетним для діяльності кожного підприємства. Як показали попередні 

дослідження [1], в розвинутих країнах Світу, малий бізнес складає основну та 

найбільш особливу сферу економіки, де частка таких підприємств коливається 

приблизно від 70% до 90%, а в деяких країнах навіть перевищує межу у 95%.  

Як показує практика, основними напрямами забезпечення функціону-

вання підприємств малого бізнесу є необхідність розробки нових стратегій роз-

витку та бізнес-партнерства, виробничих та маркетингових ідей, поліпшення 

збуту продукції та створення додаткових робочих місць, впровадження нових 

технологій та поліпшення ефективності виробництва, від чого, насамперед, і 

залежить ефективність та стабільність економіки країни[1];121. Треба зазначити, 

що саме підприємства малого бізнесу можуть зайняти ту ланку економіки краї-

ни, через застосування таких інструментів управління, як наприклад, аутсор-

синг, субконтрактинг тощо, а також, як показує практика, саме на підприємства 

                                                 
121 Доля малого бизнеса в экономике зарубежных стран // Студопедия: [Веб-сайт]. 
URL: https://studopedia.ru/9_148270_dolya-malogo-biznesa-v-ekonomike-zarubezhnih-stran.html (дата звернення: 
15.06.2019). 
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малого та середнього бізнесу припадає найбільша кількість нововведень, коме-

рційних ідей та технічних розробок, у зв'язку з мобільністю їх перепрофілю-

вання та реакції на зміну зовнішнього середовища.  

Так, у більшості країн Світу малими вважають підприємства, які відпо-

відають певним ознакам, а саме: якісним - суб’єкти господарської діяльності є 

незалежними та знаходяться під керівництвом власників або співвласників, дія-

льність таких підприємств носить переважно локальний характер і не може сут-

тєво впливати на ціни та обсяги виручки у своїй галузі, окрім цього, у разі бан-

крутства такого підприємства, економічний та соціальний вплив буде не суттє-

вим та мало відчутним; та кількісним - певними встановленими законодавчими 

критеріями. Кожна країна користується власним набором критеріїв, який відпо-

відає особливостям розвитку її підприємницького сектору122.  

Згідно із Господарським кодексом України в редакції від 07.02.2019 (ро-

зділ 2, глава 6, стаття 55), суб’єкти господарювання можуть належати до 

суб’єктів малого підприємництва, в т.ч. мікропідприємництва, середнього та 

великого підприємництва, а підприємствами малого бізнесу, являються фізичні 

особи-підприємці або підприємства будь-якої організаційно-правової форми та 

форми власності, у яких середня кількість працівників за календарний рік не 

перевищує 50 осіб, а річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму 

еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Націона-

льного банку України, а суб’єктами мікропідприємництва вважаються фізичні 

особи – підприємці або підприємства будь-якої організаційно-правової форми 

та форми власності, у яких середня кількість працівників за календарний рік не 

перевищує 10 осіб а річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму 

еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Націона-

льного банку України[1].  

Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи - суб’єкти гос-

подарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у 

                                                 
122 Роль  малого  бізнесу  в  економіці  розвинутих  держав  світу  та  зарубіжний  досвіт  // Бобродобро: 
[Веб-сайт]. https://econ.bobrodobro.ru/55763 (дата звернення: 15.06.2019). 
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яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) переви-

щує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквіва-

лентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного 

банку України. Усі інші суб’єкти господарювання, що не підпадають під жоден 

з перерахованих критеріїв, слід відносити до суб’єктів середнього підприємни-

цтва123. 

Дослідження показало, що основними перевагами підприємств малого 

бізнесу, є 124;125:  

– можливість оперативно реагувати на зміни споживчого попиту;  

– швидке насичення ринку товарами і послугами;  

– наявність високої мобільності у прийняті рішень, через, що підприємс-

тва мають змогу швидко реагувати на можливості;  

– можливість пристосовуватись до ринкових обмежень;  

– можливість пристосовуватись до ринків, де є важливими інновації та 

взаємовідносини;  

– активне впровадження інновацій;  

– висока швидкість обігу капіталу;  

– швидка окупність витрат;  

– створення найбільшої кількості робочих місць;  

– простота у формуванні та управлінні;  

– потреба у порівняно невеликому статутному капіталу; 

– підтримка держави та можливість користуватися державними пільгами 

і субсидіями (надається у більшості країн); 

– надання економіці гнучкості;  

– підвищення рівня конкурентоспроможності у ринковому середовищі;  

– вплив на ослаблення монополії;  

– основою для формування середнього класу; 
                                                 
123 Господарський кодекс України від 16.01.2003 (із змінами та доповненнями від 07.02.2019). 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 15.06.2019). 
124 Розвиток малого бізнесу в Україні та Світі // Мир Знаний: [Веб-сайт]. http://mirznanii.com/a/256716/rozvitok-
malogo-bznesu-v-ukran-ta-svt [дата звернення: 15.06.2019]. 
125 Марченко О.І., Моткалюк Р.В. Розвиток малого бізнесу: вітчизняний і зарубіжний досвід // Фінансовий 
простір. 2015., вип. 1(17). С. 190-193. 
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– інше. 

Але, до основних недоліків підприємств малого бізнесу, слід віднести 
126:  

– неоднакові умови доступу до ресурсів;  

– сприймання малого бізнесу більш ризиковим по відношенню до вели-

кого бізнесу, через, що більшість банків ставлять під питання видання таким 

підприємствам позик;  

– постачальники та власники магазинів надають переваги великим підп-

риємствам;  

– відсутність ефекту масового виробництва;  

– відсутність внутрішньої спеціалізації;  

– наявність жорсткого державного регулювання. 

В Україні, поступово з року в рік, кількість новоутворених підприємств 

малого бізнесу зростає, але цей показник зовсім не показує стабільність у роз-

витку сектору малого бізнесу, так як частка збанкрутілих підприємств за остан-

ні роки, переважно перевищує частку новоутворених підприємств. Нажаль, ба-

гатьом підприємствам малого бізнесу в Україні дуже тяжко переступити межу у 

1 - 3 роки діяльності. На думку деяких західних спеціалістів, лише одна з трьох 

малих фірм може протриматись на ринку більше чотирьох років. Більшість ба-

нкрутств прийнято пов’язувати з неефективним управлінням, в т.ч. через відсу-

тність внутрішньої специфікації на підприємствах малого бізнесу. До трудно-

щів при відкритті підприємств малого бізнесу в Україні, також слід віднести 

наступні: несприятливий економічний стан та непривабливий інвестиційний 

клімат в державі, відсутність державних гарантій та захищеності бізнесу, відсу-

тність реальної підтримки з боку держави, наявність набагато більше стримую-

чих параметрів для підприємців, що бажали б розпочати власний бізнес в порі-

внянні з країнами ЄС[5]. 

                                                 
126 Переваги та недоліки малого бізнесу // allbest [Веб-сайт]. https://revolution.allbest.ru/economy/00552799_0.html 
[дата звертання 15.06.2019]. 
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Розвиток малого бізнесу в більшості іноземних країн, що розвиваються, 

насамперед, відбувається за рахунок зручної системи регулювання та підтрим-

ки малого бізнесу, в першу чергу, це проявляється через застосування активної 

державної підтримки на всіх рівнях влади[4]. Наприклад, система регулювання 

та підтримки малого бізнесу в країнах ЄС, на відмінно від України, почала фо-

рмуватись приблизно у сімдесяті роки минулого століття, при якій було лікві-

довано адміністративні бар’єри для малого бізнесу, внесено зміни до оподатку-

вання, у соціальну політику держав, а також скориговані умови фінансування 

малого бізнесу. Достатньо ефективною система підтримки підприємств малого 

та середнього бізнесу стала вже приблизно у дев’яностих роках минулого сто-

ліття, завдяки створенню як державних, так і приватних організацій підтримки 

підприємств малого та середнього бізнесу. Також, були розроблені Європейсь-

ка хартія для малого бізнесу Європи, яка надає значні переваги фінансового, 

технологічного, інформаційного та кадрового забезпечення для розвитку мало-

го бізнесу та Акт з питань малого бізнесу для Європи, який є основою політики 

ЄС з питань малих та середніх підприємств. Державна підтримка малого бізне-

су здійснюється через спеціальні програми, які фінансуються із Структурних 

фондів Євросоюзу, Фонду регіонального розвитку, Соціального фонду, а також 

через діяльність конкретних держав[5] . 

Так, в країнах ЕС основними суб’єктами економіки, виступають підпри-

ємства малого та середнього бізнесу, які виробляють більше половини загаль-

ного обсягу ВВП. Кількість зайнятого на підприємствах малого бізнесу насе-

лення в Світі, в залежності від країни, коливається приблизно від 70% до 85%.  
У Сполучених Штатах Америки (далі США) розвиток малого бізнесу 

розпочався у період великої депресії та тяжкого економічного становища, при 

зниженні обсягів виробництва, безробіття та знецінення грошової одиниці. Ус-

відомивши, що відновлення економіки можливе лише за умов розвитку малих 

та середніх підприємств, уряд держави вже на початку п’ятдесятих років мину-

лого століття почав формувати систему регулювання та підтримки для підпри-

ємств малого бізнесу. В даний час, приблизно половина ВВП США створюєть-
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ся саме на підприємствах малого бізнесу. Незважаючи на стабільність та поту-

жність підприємств малого бізнесу в США, держава робить все для підтримки 

розвитку таких підприємств. Основними положеннями програм підтримки ма-

лого бізнесу є: доступ до капіталу; податкове стимулювання, а саме поетапне 

зменшення податкових ставок та пониження прогресивних податкових стягнень 

при достатньо вузькій податковій базі та широкій сфері застосування податко-

вих пільг, що спонукає забезпечити прилив інвестицій в промисловість, сферу 

послуг, торгівлю; технічна та інформаційна підтримка; надання гарантій по 

кредитам; допомога в отриманні державних замовлень та захист у судах і на рі-

вні законодавства та ін.115;127. 

Так, Великобританія для підтримки та стимулювання підприємств мало-

го бізнесу широко використовує інструменти податкової (зменшення ставок на 

прибуток, надання податкових пільг та відстрочки від платежів) і кредитної по-

літики (надання державних гарантій за кредитами, виплата субсидій за процен-

тними кредитними ставками), а також державою надаються гарантії стосовно 

операцій з експорту та ін. 

У Франції більшість підприємств належать до категорії малих підпри-

ємств (більше ніж 90 %) та активно підтримуються з боку держави. Окрім ши-

рокого використання податкової політики, а саме застосування податкових 

пільг, в т.ч. у деяких випадках, можливе навіть тимчасове повне звільнення від 

сплати податків або можливості отримання відстрочки від сплати податків при 

виникненні труднощів при веденні бізнесу, велика увага приділяється держа-

вою соціальним та політичним аспектам, таким як створення нових робочих 

місць, можливості забезпечення зайнятості населення, можливості розвитку 

особистості та отримання освіти у необхідним сферах. 

У Китайській Народній Республіці (далі КНР) малий бізнес також роз-

вивається достатньо стрімко і успішно, про що свідчить велика кількість більш 

дешевих товарів на світовому ринку. Спочатку, КНР змогла заповнити Світо-

                                                 
127 Малый бизнес: США // Малый бизнес: Кредитование малого бизнеса. – [Веб-сайт]. 
http://www.kreditbusiness.ru/usa.html. [дата звернення: 16.06.2019] 
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вий ринок більш дешевою продукцією, вигравая завдяки кількості та масовості 

і поступаючись якістю, але, саме завдяки розвитку малого бізнесу у КНР та 

стрімкого підвищення рівня конкурентоспроможності серед таких підприємств, 

країна значно підвищила якість власної продукції, а через їх велику кількість 

спромоглася залишити ціну на достатньо низькому рівні у порівнянні з аналогі-

чною світовою продукцією 115. 

Наглядним та успішним прикладом підняття економіки в країні та знач-

ного покращення рівня життя населення, є досвід Республіки Сінгапур (далі 

Сінгапур). На сьогоднішній день, Сінгапур - одна з найбільш високорозвинених 

країн Світу та вважається багатьма спеціалістами, найкращим місцем для здій-

снення підприємницької діяльності. Малий бізнес Сінгапуру забезпечує робо-

чими місцями більшу частину населення країни та охоплює всі сфери життя. На 

високому рівні відстежується виконання усіх законодавчих актів та законів кра-

їни. Завдяки суворому виконанню законів, сприятливої економічної ситуації в 

країні та привабливого інвестиційного клімату, існуючі підприємства малого 

бізнесу мають змогу швидко розвиватися і виходити на більш новий рівень, за-

вдяки здоровій конкуренції. Також в державі створені сприятливі умови для ві-

дкриття нового бізнесу, так, наприклад, застосовується пільгове податкове за-

конодавство, забезпечуються гарантії вкладених в економіку коштів, залуча-

ються іноземні інвестиції та капітал тощо. Підтримкою підприємств малого та 

середнього бізнесу займалося спеціально створене у 1996 році агентство 

«SPRING Singapore» («The Standards, Productivity and Innovation Board»). Аге-

нтство забезпечувало розробку та реалізацію різних програм для підприємств 

малого та середнього бізнесу, займалося розвитком підприємницьких здібнос-

тей, підготовкою кадрів для управління малим та середнім бізнесом. У 2018 ро-

ці агентство «SPRING Singapore» об'дналося з «International Enterprise 

Singapore», щоб утворити «Enterprise Singapore» з метою забезпечення подаль-

шого зростання сінгапурських компаній через інтегровану мережу підтримки, 

розширення можливостей бізнесу та виходу на міжнародний ринок[2].  
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Проведене дослідження досвіду підтримки малого бізнесу в зарубіжних 

країнах дозволило сформувати складові державного регулювання підприємств 

малого бізнесу (рис. 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Складові державного регулювання підприємств малого бізнесу* 
                   *складено автором на підставі джерела115;120 
 

Аналіз законодавчих актів щодо регулювання, підтримки та допомоги 

суб’єктам господарювання показав, що Господарським Кодексом України № 

436-IV від 16.01.2003 (із змінами та доповненнями від 07.02.2019)[4] виділено 

засоби державного регулювання, а в Законі України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання» № 1555-VII від 01.07.2014 (із змінами та доповнен-

нями від 02.08.2018)128 встановлені засоби державної допомоги (рис. 5.2).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
128 Закон України про державну допомогу суб'єктів господарювання від 01.07.2014 р. (із змінами та доповнен-
нями від 02.08.2018 р.). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18#n201 (дата звернення 16.06.2019) 
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Забезпечення ефективності діяльності підприємств та їх конкурентоспроможності 
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Рис. 5.2. Складові державного регулювання суб’єктів господарської діяль-
ності відповідно до діючого законодавства * 

* Складено автором на підставі джерел 115, 120 
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На нашу думку, до складових не адміністративного державного регулю-

вання підприємницкої діяльності суб’єктів господарювання, в тому числі підп-

риємств малого бізнесу, слід віднести саме регуляторні засоби, державну підт-

римку та державну допомогу, які, на нашу думку, є більш ефективними  в рин-

ковій економіці. 

Таким чином, можна зробити висновок: 

– для успішного розвитку економіки України необхідно сприяти розвит-

ку підприємств малого та середнього бізнесу; 

– розвиток підприємств малого бізнесу в сучасних умовах в Україні є 

неможливим без запровадження напрямів державного регулювання таких 

суб’єктів господарської діяльності та вдосконалення законодавства, для чого 

необхідно враховувати саме вдалий досвід підтримки підприємств малого біз-

несу у зарубіжних країнах;  

– для забезпечення конкурентоспроможності підприємств серед великої 

кількості інших підприємств з аналогічною продукцією (послугами), необхідно 

постійно удосконалювати власний продукт, прагнути до його унікальності, оп-

тимізувати виробництво та технології, широко застосовувати засоби просуван-

ня у вигляді постійної реклами та інші маркетингові інструменти, що потребує 

додаткових досліджень. 
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5.3. ОСОБЛИВОСТІ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ  

ОПОДАТКУВАННЯ БІЗНЕСУ 

 
Іванченков В.С., к.е.н, директор з економіки ТОВ «Чорноморська іграшка» ,  

Гусаченко І.О., магістр спец. 071 «Облік і оподаткування», 
Дяуріна Г.І., магістр спец. 071 «Облік і оподаткування», 
Півторак В.В., магістр спец. 071 «Облік і оподаткування» 

 

Спрощена система оподаткування - спеціальний податковий режим, за-

проваджений для зниження податкового навантаження та стимулювання мало-

го підприємництва в Україні. Була запроваджена Указом Президента №727/98 

«Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого пі-

дприємництва» 129. З 1999 року може застосовуватися підприємцями. Практич-

но без змін проіснувала до 2011 року, коли було переглянуто порядок 

обов’язкових податкових відрахувань. Наступні істотні зміни набули чинності 1 

січня 2015 року. 

Отже, згідно Податкового кодексу України (далі ПКУ) спрощена система 

оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і 

зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених п. 

297.1 ПКУ, на сплату єдиного податку та з одночасним веденням спрощеного 

обліку та звітності ¹¹². 

Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати 

спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встано-

вленим цією главою, та реєструється платником єдиного податку в порядку, ви-

значеному главою 1 ПКУ (п.п. 291.3 ПКУ). 

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або 

відмови від спрощеної системи оподаткування  визначено ст. 298 ПКУ, а поря-

док реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку зазначено в 

ст. 299 ПКУ. 

Види діяльності, які не дають права суб’єктам господарювання (фізичним 
                                                 
129 Указ Президента України  «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підп-
риємництва» від 03.07.1998 р. № 727/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/727/98 (дата звернення: 
16.09.2019). 
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 особам – підприємцям) бути платниками єдиного податку визначено п.п. 291.5. 

ПКУ, а порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку 

першої – третьої груп встановлено ст. 292 ПКУ. Зокрема, для фізичної особи - 

підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в гро-

шовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній 

формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті. 

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у 

відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездат-

них осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої 

групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, третьої групи - у 

відсотках до доходу (відсоткові ставки) (п.п. 293.1 ПКУ). 

В окремих випадках, відповідно до п. 293.4 ПКУ ставка єдиного податку 

встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні 

особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків. Особливості застосування ставок 

єдиного податку визначено у п. 293.8 ПКУ.  

Основні відмінності між спрощеною та загальною системою оподатку-

вання наведені в табл. 5.3.  

Таблиця 5.3  

Порівняння спрощеної системи оподаткування з загальною * 

Критерій порівняння Спрощена Загальна 

База розрахунку подат-
ку  

Дохід (або фіксований 
щомісячний платіж)  

Прибуток  (для фізичних осіб: чис-
тий оподатковуваний дохід = доходи 
– витрати)  

Реєстрація платником 
ПДВ  

Можливе тільки на 3 та 4 
групах  

У загальному порядку (якщо обсяг 
операцій більше 1 млн. грн)  

Сплата земельного по-
датку  

Ні  Так  

Реєстратор розрахун-
кових операцій  

Не використовує 1 група.  
Є послаблення по 2-3 групі 
(фізичні особи).  

У загальному порядку  

Бартерні операції, ве-
ксельні розрахунки, 
взаємозаліки  

 Так  

 

Ні Так 

*Сформовано авторами на основі джерел 112 
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Систему оподаткування суб’єкти господарювання обирають на власний 

розсуд. Якщо згодом розуміють, що для їх бізнесу вона не підходить, - перехо-

дять на іншу. 

Спрощена система оподаткування значно легша з точки зору ведення бу-

хгалтерського обліку, хоча має низку обмежень. Так, існує список дозволених 

для цієї системи оподаткування видів діяльності. Окрім цього існують обме-

ження припустимого об’єму доходу та кількості найманих робітників. Не див-

лячись на це, спрощена система оподаткування добре підходить для малого біз-

несу, що і забезпечує її популярність. Спрощена система оподаткування перед-

бачає тільки один вид податку - єдиний податок (ЄП), який сплачується до міс-

цевого бюджету.  

Спрощена система оподаткування може застосовуватися як підприємця-

ми, так і юридичними особами. При цьому всі суб’єкти підприємницької діяль-

ності в рамках спрощеної системи оподаткування розділені на 4 групи (табл.  

5.4). 

Таблиця 5.4 

Групи платників єдиного податку * 
Група платників  
єдиного податку 

Річний  
дохід,  
грн. 

Дозволена  
кількість  

працівників 

Ставка 
Звичайна Підвищена 

1 група: 
фізичні особи - підприєм-
ці, які здійснюють виклю-
чно роздрібний продаж 
товарів з торговельних 
місць на ринках та/або 
провадять господарську 
діяльність з надання побу-
тових послуг населенню 

300 тис. Не  
використову-
ють працю  

найманих осіб 

10% від прожи-
ткового міні-
муму для пра-
цездатних осіб 
(192,10 грн.)* 

15%  - для 
фізичних осіб 
- підприємців 
у випадках, 
визначених п. 
293.4 ПКУ 

2 група: 
фізичні особи - підприєм-
ці, які здійснюють госпо-
дарську діяльність з на-
дання послуг, у т.ч. побу-
тових, платникам єдиного 
податку та/або населенню, 
виробництво та/або про-
даж товарів, діяльність у 
сфері ресторанного бізнесу 

1, 5 млн. Не перевищує 
10 осіб** 

20% МЗП 
(834,60 грн.)* 
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Продовження табл. 5.4

Група платників  
єдиного податку 

Річний  
дохід,  
грн. 

Дозволена  
кількість  

працівників 

Ставка 
Звичайна Підвищена 

3 група: 
фізичні особи - підприєм-
ці та юридичні особи - су-
б'єкти господарювання 
будь-якої організаційно-
правової форми 

5 млн. Не обмежено Встановлюється 
у відсотках до 
доходу: 
- 3% доходу; 
- 5% доходу 

Для юридич-
них осіб у 
випадках, ви-
значених п. 
293.5 ПКУ: 
- 6% зі спла-
тою ПДВ; 
- 10% без 
сплати ПДВ. 

4 група: 
сільськогосподарські  
товаровиробники 

Частка с/г 
товаро- 

виробництва 
за попередній 
податковий 
(звітний) рік 
дорівнює або 
перевищує  

75 %

Не обмежено Розмір ставок податку з 1 га с/г 
угідь та/або земель водного фо-
нду залежить від категорії (ти-
пу) земель, їх розташування. У 
відсотках бази він становить:* 
 

** - для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських 
зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в 
умовах закритого ґрунту) розмір ставок податку з одного гектара буде встановлено на рів-
ні 0,95; 
- для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, -
 0,57; 
- для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах 
та на поліських територіях) - 0,57; 
- для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, -
 0,19; 
- для земель водного фонду ставка залишиться на рівні 2,43; 
- для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаро-
виробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рос-
линництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди 
- 6,33. 

* Сформовано авторами на основі джерел 112 

** У 2019 році продовжать застосовуватися такі ставки ЄП: 
- для І групи –  до 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого законом на 1 січня звітного року; 
- для ІІ групи – до 20% від розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 

січня звітного року; 
- для ІІІ групи – у відсотках до доходу. 
 

Таким чином, максимальні ставки єдиного податку з 01.01.2019 року: 

- для платників І групи – 192,10 грн./міс.; 

- для платників ІІ групи – 834,60 грн./міс. 
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Але не все так просто, адже це максимальна ставка, а реальну для кожної 

адміністративно-територіальної одиниці мають встановити органи місцевого 

самоврядування. 

Однак, на спрощеній системі заборонено перебувати банкам,  кредитним 

спілкам, ломбардам, лізинговим компаніям, довірчим товариствам, страховим 

компаніям, інвестиційним фондам та деяким іншим фінансовим установам, ре-

єстраторам цінних паперів, а також нерезидентам. Звичайно, що треба все раху-

вати по кожній конкретній ситуації та бажаній групі єдиного податку.  

Розглянемо в подальшому нюанси кожної з груп оподаткування. 

Спрощена система у вигляді 1 та 2 груп платників єдиного податку орі-

єнтована виключно на фізичних осіб (табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 

Особливості оподаткування за 1 та 2 групами * 

 
Критерій Група (виключно фізичні особи) 

1 2 
Ставка податку  Не більше 10% прожит-

кового мінімуму для пра-
цездатної особи на 01 січ-
ня (у 2019 р. – 192,10 грн. 
що місяця)  

Не більше 20% мінімаль-
ної заробітної плати на 01 
січня (у 2019 р. – 834,60 
грн. щомісяця)  

Ставки ЄП установлюють місцеві ради залежно від виду господарської діяльності  
Макс. допустимий обсяг доходу за 
кал. рік  

≤ 300 000 грн  ≤ 1 500 000 грн. 

Наявність та кількість найманих 
працівників  

0 чол.  0-10 чол.  

Дозволена сфера діяльності  Тільки роздрібний про-
даж на ринках та/або на-
дання побутових послуг 
населенню (перелік побу-
тових послуг – див. п. 
291.7 ПКУ).  

Надання послуг, у т.ч. по-
бутових, тільки платни-
кам ЄП та/або населен-
ню; виробництво та/або 
продаж товарів; діяльність 
у сфері ресторанного гос-
подарства (з алкогольних 
напоїв можна продавати 
лише пиво та столове ви-
но).  

Реєстратор розрахункових опера-
цій 

Не використовуються  Не використовуються, як-
що дохід < 1 млн. грн.**  

Ведення обліку  Книга обліку доходів  
 

Реєстрація платником ПДВ  Не є платниками ПДВ  
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Продовження табл. 5.5

Періодичність сплати ЄП  Раз на місяць, авансом, не пізніше 20-го числа (включ-
но) поточного місяця. Платити треба навіть коли немає 
доходу від діяльності ***.  

Подача декларації з ЄП  Раз на рік протягом 60 кал. днів після кінця року  

*Сформовано авторами на основі джерел 112 

 ** дана норма не поширюється на спрощенців, які здійснюють реалізацію технічно 
складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту. Їх перелік затверджено 
Постановою КМУ від 16.03.2017 р. № 231;  

*** можна оформити 30-денну відпустку раз на рік і не сплачувати за цей місяць по-
даток. 

 
Фізичні особи підприємці (ФОП), що перебувають на єдиному податку 1 і 

2 групи не можуть займатися (п. 291.4 ПКУ):  

- наданням посередницьких послуг з купівлі, продажу, оренди та оцінки 

нерухомого майна (група 70.31 КВЕД);  

- діяльністю з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних і 

побутових виробів і дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, напівдоро-

гоцінного каміння. 

Також ФОП на 1-й групі не може займатися оптовим продажем та надан-

ням непобутових послуг. ФОП на 2-й групі не може надавати послуги неплат-

никам ЄП. 

На 3-й групі спрощеної системи оподаткування можуть перебувати уже 

як фізичні, так і юридичні особи (табл. 5.6). В цілому група вигідна тим, кому 

треба співпрацювати з платниками податку на прибуток та/або бути зареєстро-

ваним платником податку на додану вартість (ПДВ). 

Таблиця 5.6 

Особливості оподаткування на 3 групі * 
Критерій Група 3 

Фізичні особи Юридичні особи
Ставка податку  3% доходу – для платників ПДВ;  

5% доходу – для неплатників ПДВ  
Максимально допустимий об-
сяг доходу за календарний  рік  

≤ 5 000 000 грн. (без ПДВ)  

Наявність та кількість найма-
них працівників  

Без обмежень  

Дозволена сфера діяльності  Усі види діяльності, крім заборонених у п. 291.5 ПКУ  
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Продовження табл. 5.6

Критерій Група 3 
Фізичні особи Юридичні особи

Реєстратор розрахункових опе-
рацій 

Не використовуються, якщо 
дохід < 1 млн. грн.**  

на загальних підставах  

Ведення обліку  Книга обліку доходів – якщо 
ставка 5%;  
Книга обліку доходів і ви-
трат – якщо ставка 3%.  

Спрощений бухгалтерсь-
кий облік та складання 
спрощеної фінансової зві-
тності за П(С)БО 25.  

Реєстрація платником ПДВ  За умови обрання ставки 3% можна бути платником ПДВ. 
За умови обрання ставки 5% можна не бути платником 
ПДВ навіть якщо виручка перевищує 1 млн. грн.  

Періодичність сплати ЄП  Раз у квартал протягом 50 кал. днів після кінця кварталу 
Подача декларації з ЄП  Раз на квартал протягом 40 кал. днів після кінця кварталу 

*Сформовано авторами на основі джерел 112 

** дана норма не поширюється на спрощенців, які здійснюють реалізацію технічно складних 
побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту. Їх перелік затверджено Постано-
вою КМУ від 16.03.2017 р. № 231 130. 

 
Не можуть бути платниками ЄП з 1 по 3 групу згідно з п. 291.5 ПКУ: 

1) підприємці та юридичні особи, які здійснюють: 

- діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім їх роз-

повсюдження), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); 

- обмін інвалюти; 

- виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрі-

бного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та дія-

льності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без 

додання спирту) та столових вин); 

- видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і каміння, у т. 

ч. органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реаліза-

ції) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, каміння, дорого-

цінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння); 

- видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин 

місцевого значення; 
                                                 
130 Про затвердження переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту 
(обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій: Постанова 
кабінету міністрів України від 16.03.2017 р. № 231. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231-2017-%D0%BF 
(дата звернення: 17.09.2019). 
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- діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері 

страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом 

України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджасте-

рами; 

- управління підприємствами; 

- надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім дія-

льності, що не підлягає ліцензуванню); 

- продаж предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації то-

ргів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антик-

варіату; 

- організацію, проведення гастрольних заходів; 

2) фізичні особи-підприємці, які: 

- здійснюють технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері 

аудиту; 

- надають в оренду земельні ділянки загальною площею понад 0,2 га, жи-

тлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 кв. м, 

нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини з загальною пло-

щею понад 300 кв. м.  

3) страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лі-

зингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичува-

льного пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові 

установи, визначені законом; 

4) реєстратори цінних паперів; 

5) господарські суб'єкти, у статутному капіталі яких сукупність часток, 

що належать юридичним особам, які не є платниками ЄП, дорівнює або пере-

вищує 25%; 

6) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юри-

дичної особи, яка не є платником ЄП; 

7) фізичні та юридичні особи - нерезиденти; 
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8) платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платни-

ком ЄП мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що ви-

ник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

По юридичним особам зазначимо, що з 2019 року їм уже не треба сплачу-

вати авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів незалежно 

від того, кому виплачені дивіденди (раніше було 18% суми дивідендів). Однак, 

це не звільняє від сплати податку на репатріацію (15%) у разі сплати дивідендів 

нерезидентам. Це той випадок, коли платнику ЄП необхідно подати крім своєї 

ще й декларацію з податку на прибуток підприємств.   

4 група спрощеної системи оподаткування – це особлива група, де мо-

жуть перебувати тільки сільськогосподарські товаровиробники. При чому тіль-

ки юридичні особи, так як згідно пп. 14.1.235 ПКУ сільськогосподарським то-

варовиробником вважається юридична особа незалежно від організаційно-

правової форми, яка займається:  

- виробництвом сіль господарської продукції (групи 1-24 УКТ ЗЕД) та/або 

розведенням;  

- вирощуванням і виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках 

та водосховищах);  

- переробкою сільгосппродукції на власних чи орендованих потужностях, 

у тому числі з власної виробленої сировини на давальницьких умовах, і здійс-

нює операції з її постачання. 

Таким чином фізичні особи, у тому числі фермерські господарства без 

статусу юридичні особи не можуть бути платниками ЄП 4 групи. Платники по-

датку даної групи крім земельного податку також звільняються від рентної пла-

ти за спеціальне використання води. 

В табл. 5.7 покажемо характеристику платників єдиного податку на 4 

групі. 
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Таблиця 5.7  

Особливості оподаткування на 4 групі * 
 

Критерій Група 4 

Ставка податку  Річна сума податку розбивається на 4 квартали:  
І – 10%, ІІ – 10%, ІІІ – 50%, IV – 30%. 
Вид землі Розмір ставки від нормативно-грошової оцінки 

землі з 1 га, %  
Продовження табл. 5.7

Критерій Група 4 

 загальні у гірських зонах і на поліських територіях  

 рілля, сіножаті і па-
совища 

0,95  0,57  

 багаторічні наса-
дження 

0,57  0,19  

 землі водного фонду 2,43  

 рілля, сіножаті і па-
совища, що перебу-
вають в умовах за-
критого ґрунту 

6,33  

Максимально допус-
тимий обсяг доходу за 
календарний рік  

Без обмежень.  
Частка сільськогосподарського товарного виробництва за попередній 
податковий (звітний) рік ≥ 75%.  

Наявність та кількість 
найманих працівників  

Без обмежень  

Дозволена сфера дія-
льності  

Усі види діяльності, крім заборонених у п. 291.51 ПКУ, зокрема:  
 - виробництво підакцизних товарів, крім виноробних матеріалів, об-
меження на виробництво електроенергії (< 25% доходу);  
- реалізація декоративних рослин, диких тварин, хутряних виробів та 
хутра (< 50% доходу).  

Реєстратор розрахун-
кових операцій 

На загальних підставах  

Ведення обліку  Спрощений бухгалтерський облік та складання спрощеної фінансової 
звітності за П(С)БО 25 131  

Реєстрація платником 
ПДВ  

На загальних підставах  

Періодичність сплати 
ЄП  

Раз у квартал протягом 30 кал. днів після кінця кварталу.  

Подача декларації з ЄП Раз на рік протягом 51 кал. дня після кінця року.  

*Сформовано авторами на основі джерел 112 

                                                 
131 Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена 

фінансова звітність» : Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39 за станом на  23.07.2019 
р. / Верховна Рада України. Київ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00 (дата звернен-
ня:17.09.2019).  
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Згідно з п. 291.5-1ПКУ господарські суб'єкти 4 групи не можуть бути 

платниками єдиного податку:  

- у яких понад 50 % доходу, отриманого від продажу с/г продукції власно-

го виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації деко-

ративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які нале-

жать с/г товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та 

продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім 

хутрової сировини); 

- які провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім вино-

матеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених 

на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного вино-

робства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової про-

дукції, вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових, виробле-

них та розлитих у споживчу тару малими виробництвами виноробної продукції 

з виноматеріалів виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих 

шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва, а також 

крім електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними устано-

вками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації 

такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання); 

-  які станом на 1 січня базового (звітного) року мають податковий борг, 

за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин 

непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

Фізичні особи підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, 

окрім єдиного податку нараховують та сплачують єдиний соціальний внесок 

(ЄСВ). Особливості оподаткування єдиним соціальним внеском показано в 

табл. 5.8.  
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 Таблиця 5.8  

Розрахунок ЄСВ на спрощеній системі оподаткування * 
 

Критерії 1, 2 і 3 група (фізичні особи) 

База розрахунку ЄСВ  Визначають розмір самостійно, але є мінімум та максимум 
(див. нижче). Звільняються від сплати пенсіонери за віком 
або інваліди, які отримують пенсію або соціальну допомогу.  

Мінімальний розмір ЄСВ  мінімальна зарплата за місяць × 0,22 (в 2019 р. – 918,06 грн.) 
Максимальний розмір ЄСВ  15 × мінімальна зарплата за місяць × 0,22 (в 2019 р. – 

13770,90 грн.)  
Сплата  - раз в квартал, до 20 числа місяця, що настає за звітним;  

- за бажанням, щомісяця у вигляді авансового платежу до 20 
числа кожного місяця поточного кварталу.  

Звітний період  Календарний рік  
Звіт з ЄСВ “за себе”  До 10 лютого року, наступного за звітним (за 2019 р. – 10 

лютого 2020 р. (понеділок))  

*Сформовано авторами на основі джерел 112 

Для спрощеної системи оподаткування заборонені такі види діяльності (п. 

291.5 ПКУ):  

 азартні ігри, лотереї (крім їх розповсюдження), тоталізатори; обмін ін-

валюти;  

 надавання в оренду земельних ділянок, загальна площа яких перевищує 

0,2 га, житлових приміщень та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 

100 кв. метрів, нежитлових приміщень (споруд, будівель) та/або їх частини, за-

гальна площа яких перевищує 300 кв. метрів (заборонено ФОП, але дозволено 

юридичним особам 3 групи);  

 діяльність з управління підприємствами;  

 технічні випробування та дослідження, код 74.3 КВЕД (заборонено 

ФОП, але дозволено юридичним особам 3 групи);    

 діяльність у сфері аудиту (заборонено ФОП, але дозволено юридичним 

особам 3 групи);  

 діяльність з надання послуг зв’язку, пошти (крім кур’єрської доставки);  

 діяльність з організації та проведення гастрольних  заходів; діяльність з 

технічних досліджень та випробувань;  
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 видобуток, виробництво та продаж дорогоцінних металів та каміння; 

 виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім розд-

рібних продажу паливно-мастильних матеріалів до 20 л, пива і столових вин);  

 видобуток, реалізація корисних копалин, крім реалізації корисних ко-

палин місцевого значення (вапняк, гіпс, крейда, пісок, суглинок, супісок, гажа, 

сапропель та ін.);  

 брокерська діяльність та у сфері фінансового посередництва, реєстрація 

цінних паперів.  

Для платників податку 1 та 2 груп, а також для підприємців 3 групи, які 

не зареєстровані платниками ПДВ, передбачено ведення книги доходів (але не 

витрат) за результатами робочого дня. Для підприємців 3 групи - платників 

ПДВ - передбачено спрощений облік доходів та витрат у порядку, затвердже-

ному Мінфіном.  

Підприємці подають “за себе” лише додаток 5 “Звіт про суми нараховано-

го доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску” (форма № 

Д5 (річна)). Щодо юридичних осіб, які є платниками ЄП 3 і 4 групи, та ФОП 2 і 

3 групи, що мають найманих працівників, то вони  по ним подають звітність на 

загальних підставах у вигляді додатку 4 звіту з ЄСВ (форма № Д4 (місячна)) не 

пізніше ніж через 20 кал. днів, що настають за останнім кал. днем звітного мі-

сяця. 

Для переходу на спрощену систему з загальної необхідно подати не піз-

ніше 15 кал. днів до початку наступного кварталу до ДФС:  

- заяву про застосування спрощеної системи оподаткування за формою, 

яка затверджена наказом Мінфіну від 20.12.2011 р. № 1675 132 (пп. 298.1.5 

ПКУ);  

- розрахунок доходу за попередній календарний рік за формою з Постано-

ви № 1675.  

                                                 
132 Порядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування: Наказ Міністерства фінансів 
України від 20.12.2011 р. № 1675 за станом на 20.12.2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1537-11 
(дата звернення: 17.09.2019). 
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Перехід можна зробити не частіше одного разу в календарному році (пп. 

298.1.4 ПКУ). 

Новостворювані підприємства  та ФОП при реєстрації можуть перейти на 

спрощену систему оподаткування одразу. Для цього їм треба разом з заявою 

про державну реєстрацію створення юридичної особи/реєстрацію ФОП подати 

заяву про обрання юридичною особою/фізичною особою спрощеної системи 

оподаткування. Якщо заява не була подана одразу, то ще можна встигнути: 

- до закінчення місяця, в якому відбулася державної реєстрація ФОП, як-

що він хоче зареєструватися платником ЄП на 1-й або 2-й групі (ч. 1 пп. 298.1.2 

ПКУ);  

- протягом 10 робочих днів із моменту реєстрації ФОП чи юридичної осо-

би, якщо вони хочуть стати платником ЄП 3 групи (5%) (ч. 2 пп. 298.1.2 ПКУ).  

Так як реєстрація платником ЄП 3 групи на ставці 3% потребує спершу 

реєстрації платником ПДВ, то при реєстрації доведеться обрати спершу один з 

2-х варіантів: зареєструватися на загальній системі; стати платником ЄП 3 гру-

пи (5%). Потім на загальних підставах можна перейти на 3 групу (3%). 

В цілому спрощена система більш вигідна, коли: 

 бізнес є високоприбутковим, тобто підприємець має низькі витрати. У 

такому випадку сплачується менше податку, ніж на загальній системі;  

 виручка за рік порівняно невелика;  

 підприємство користується земельними ділянками (є звільнення від 

плати за землю);  

 основні споживачі послуг підприємства теж перебувають на спрощеній 

системі або це населення (це більше стосується 1-2 груп єдиного податку). У 

такому разі може бути й непотрібною реєстрація платником ПДВ;  

 вас влаштовують обмеження по кількості працюючих (1-2 група) та об-

сягах доходу;  

 немає потреби у здійсненні бартерних розрахунків. 
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ВИСНОВКИ 

 

Реалії сьогодення вимагають нових підходів до висвітлення інформації 

щодо конкурентоспроможності, рентабельності та фінансової стійкості бізнесу 

сучасного  підприємства.  Стрімко зростають вимоги до достовірності даних 

про вартість майна суб’єкта господарюівння та оцінки реальної суми заборго-

ваності, фінансових результатів діяльності та вартості корпоративного капіталу. 

Сучасний бізнес вимагає залучення інвестиційних коштів з метою підт-

римки функціонуючих та подальшого розвитку інноваційних процесів. Прозо-

рість та достовірність інформації щодо фінансової стійкості бізнесу та справед-

ливої вартості його майна – одна із основних вимог потенційного інвестора. 

Саме використання прогресивних методичних підходів до процесів оцін-

ки дозволяє  справедливо оцінити вартість бізнесу. Цей аспект робить тему, яка 

розглядається в монографії, актуальної та своєчасною. 

В умовах невщухаючого процесу перерозподілу права власності існує по-

стійна потреба у використанні дієвих методів оцінки бізнесових ризиків та за-

гроз. Таким чином, проблематика оцінки майна підприємства, оцінки бізнесу 

вцілому та організації оціночної діяльності є актуальним питанням економічно-

го розвитку України особливо в умовах євроінтеграції. 

В запропонованій колективній монографії висвітлюються проблеми орга-

нізації та методології процесів оціночної діяльності з огляду на необхідність 

оптимізації оціночного процесу та отримання достовірної інформації щодо 

справедливої вартості бізнесу сучасного підприємства. 

Результати наукових досліджень і здобутків авторів монографії охоплю-

ють різні галузі господарської діяльності та можуть бути корисними для керів-

ників підприємств (організацій, установ) різної галузевої належності ( в т., осві-

тян, науковців і студентів економічних спеціальностей). 
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Приймак В.О. (п. 2.1, 2.3), Пчелянський Д.П. (п. 3.3),  Радіонова Г.О. (п. 4.3), Рожовецька О.В. (п. 2.4),  
Савченко О.А. (п. 4.4),  Скалига А.О. (п. 4.1), Скляр В.Ю. (п. 2.4, 4.5), Сіденко Ю.І. (п. 1.2),  

Ткаченко М.Ю. (п. 4.4),  Ткачук А.В. (п. 4.2),  Хлинова О.Й. (п. 1.2)  
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