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ІНВЕСТИЦІЙНА АКТИВНІСТЬ АПК УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ, 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Берсуцька С.Я.,  PhD,  

Ректор ПВНЗ «Донецький університет 

економіки та права»,  м. Бахмут 
 

На сучасному етапі розвитку сільського господарства вітчизняні 

підприємства стикаються зі значною кількістю проблем фінансового характеру. 

Для активізації невикористаних можливостей аграрних підприємств України, за 

умови обмеженості фінансових ресурсів, важливим є забезпечення їх розвитку 

шляхом залучення іноземного капіталу та інвестицій. Інвестиційна діяльність, її 

інтенсивність та ефективність, а також організаційно-економічний механізм 

мають свою специфіку для агропромислового виробництва, оскільки воно 

спрямоване не лише на досягнення максимальної ефективності, але й на 

раціональне використання природних ресурсів, матеріально-технічних засобів 

тощо. 

Дослідженням особливостей сільського господарства як галузі 

виробництва займаються багато вчених. Серед них можна виділити М. 

Дем’яненка, П. Саблука, О. Левандівського, М. Ашінова, В. Бєлоусова, Л. 

Смолія. Проте дослідження особливостей саме інвестиційної діяльності в 

аграрній сфері є поодинокими та несистематизованими, що ускладнює 

подальші наукові розробки та їх впровадження в сільське господарство.  

Важливою умовою інвестиційного забезпечення нарощення виробничого 

потенціалу агропромислового комплексу (АПК) є визначення та застосування 

інструментів, за допомогою яких здійснюється вплив суб’єкта управління на 

об’єкт управління з метою досягнення поставленої мети. Інвестиційна політика 

АПК повинна бути спрямована на: стимулювання інвестиційної активності 

шляхом встановлення пільгового оподаткування для суб’єктів підприємницької 

діяльності, які інвестуються з внутрішніх джерел; розвиток іпотечних відносин, 

що є досить привабливим для більшості інвесторів, оскільки йдеться про 

надання під заставу об’єктів, стійких до інфляції;  зацікавлення фінансово-

кредитних установ у залученні їх ресурсів на виробничо-інвестиційні цілі; 

розвиток інвестиційно-інноваційної інфраструктури; створення сприятливої 

нормативно-правової бази для залучення іноземних інвестицій в 

сільськогосподарську галузь, що матиме велике значення у нарощуванні 

виробничого потенціалу; при цьому слід враховувати, що не пільги виступають 

основним критерієм для прийняття рішення щодо інвестування, але й 

стабільність українського законодавства [1]. Основний напрямок вітчизняного 

агробізнесу – рослинництво (близько 70% сільськогосподарської продукції). 

Україна є одним з найбільших світових виробників та експортерів 

сільськогосподарської продукції, вирощуючи понад 60 млн.т зернових та 

більше 10 млн.т насіння соняшника на рік, причому їх урожайність має 

тенденцію до зростання. Зокрема, у 2016-2017 рр. виробництво зернових 
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культур було рекордним за роки незалежності України. Однак, аналіз залучення 

прямих іноземних інвестицій в АПК на протязі останніх років вказує на 

тенденцію до скорочення (рис. 1). Інвестиції в АПК сприяють значному 

розвитку не тільки сільського господарства, а й економіки країни та її 

становища на міжнародному ринку в цілому. Проте, з 2014 року обсяги 

залучення капіталу у дану сферу постійно скорочуються, відповідно, 

зменшується фінансове і матеріально-технічне забезпечення 

сільськогосподарської діяльності. 

 
Рисунок 1 - Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України у 2002-

2017 рр. (побудовано автором за [2, с.101]) 

 Галузева структура інвестицій свідчить, що найбільші капітальні 

інвестиції в Україні вкладаються у промисловість та інші види діяльності 

(табл.1).  

 

Таблиця 1 – Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності в 

Україні за 2010-2017 рр. (побудовано автором за [3]), млрд.грн. 

Види економічної 

діяльності  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сільське, лісове та 

рибне господарство 
11,6 17,0 19,4 19,1 18,8 30,2 50,5 40,9 

Промисловість 56,7 89,1 103,5 105,6 86,2 87,7 117,8 87,2 

Будівництво 32,8 34,9 44,9 46,3 36,1 43,5 44,4 33,6 

Оптова та роздрібна 

торгівля 
18,9 24,4 24,8 22,4 20,7 20,7 30,0 19,5 

Транспорт, складське 

господарство 
19,6 26,0 32,8 18,8 15,5 18,7 25,1 20,9 

Інші види 

економічної 

діяльності 

49,5 68,5 68,3 55,5 42,1 72,5 91,5 57,4 

Усього капітальні 

інвестиції 
189,1 259,9 293,7 267,7 219,4 273,1 359,2 259,5 
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Важливою особливістю інвестиційної діяльності сільськогосподарських 

підприємств є їх потреби в інвестуванні соціальної сфери та інфраструктури 

сільського господарства, адже сучасна аграрна економіка є не лише галуззю 

виробництва, але й способом життя сільського населення. Нерозривність 

побуту та виробництва обумовлює необхідність будівництва й розвитку шкіл, 

дитячих дошкільних закладів, закладів побутового обслуговування, 

торговельної мережі, автомобільних та залізничних шляхів сполучення, газо-, 

водо- та електропостачання тощо. Тому специфічною метою інвестиційної 

діяльності в сільському господарстві є соціальний захист та забезпечення 

сільського населення, що обумовлюється нерозривністю аграрного 

виробництва та способу життя сільського населення.  

Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств 

гальмують труднощі (економічні, податкові) здійснення підприємницької 

діяльності, які характеризуються загальною складною політико-економічною 

ситуацією в країні, необґрунтованими адміністративними бар’єрами, корупцією 

і надмірним регулюванням. Негнучкий ринок землі у поєднанні з низьким 

рівнем освіти і браком молодих, ділових, інноваційних фермерів стримують 

утворення ефективної структури господарської діяльності в сільському 

господарстві і призводять до невикористаного потенціалу збільшення 

продуктивності і диверсифікації у сільській місцевості.  

До основних чинників, що негативно впливають на надходження 

іноземних інвестицій до АПК України, можна віднести [4, с. 116]: 

нестабільність і невизначеність законодавства в сфері АПК у питаннях 

власності, особливо, на природні ресурси;  високі темпи інфляції, що є значно 

вищими, ніж у країнах ЄС;  скорочення платоспроможного попиту населення 

на продовольство; високі відсоткові ставки за кредитами; непередбачувані 

зміни в податковій політиці держави; збереження монополізованої структури 

вітчизняного АПК; відсутність ринкових механізмів, що регулюють цінові 

відносини; дефіцит необхідної інвесторам комерційної та ринкової інформації; 

незавершеність процесів інституційних перетворень у сільському господарстві і 

в суміжних галузях АПК.  

Загалом, для вирішення проблеми залучення іноземних інвестицій, 

враховуючи досвід більшості зарубіжних країн, необхідно розробити 

комплексну програму, яка орієнтовно повинна складатися з таких дій: 

створення стабільної та чіткої законодавчої бази інвестування; максимальне 

спрощення бюрократичних процедур стосовно інвестиційного процесу; 

забезпечення адекватного фінансування пріоритетних для розвитку економіки 

України галузей, в т. ч. АПК; удосконалення та спрощення податкової системи 

країни, зменшення податкового тиску на підприємства; сприяння розвитку 

стабільного та прозорого фондового ринку, який би відповідав міжнародним 

стандартам; формування системи страхування інвестиційних ризиків. Якщо ці 

кроки будуть зроблені хоча б частково, то інвестиції у вітчизняний АПК 

можуть зрости вже у 2018 році. Також на інвестиційну привабливість 

українського сільського господарства може вплинути Угода про вільну 
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торгівлю, яка дозволить розширити географію ринків збуту в країнах 

арабського регіону, Азії, Африки, де вітчизняна агропродукція буде більш 

конкурентоспроможною.  

Сучасний стан сільськогосподарського виробництва та тенденції залучення 

інвестицій для його розвитку свідчать про необхідність перегляду інвестиційної 

політики у галузі АПК. Її цілі повинні враховувати особливості 

сільськогосподарського виробництва і, відповідно, бути спрямованими на 

відтворення родючості земель, забезпечення нормального функціонування 

біологічних організмів, забезпечення продовольчої безпеки держави, а також на 

соціальний захист та забезпечення нормальних умов життя населення сільських 

місцевостей. Врахування факторів специфіки інвестиційної діяльності в 

сільському господарстві, на нашу думку, допоможе досягти ефективної роботи 

галузі, раціонального використання інвестиційних ресурсів, створення 

сприятливого інвестиційного клімату. 
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Персонал є невід’ємною частиною будь-якого суб’єкту підприємницької 

діяльності та виступає одним з найбільш цінних й дорогих його ресурсів. За 

сучасних умов значно зростає значущість та рівень вимог до підбору 

персоналу, що є особливо актуальним для науковоємних і високотехнологічних 

сфер діяльності регіональної та національної економіки, таких, наприклад, як 

сфера ІТ. Саме у цій сфері якість підбору персоналу прямим чином визначає 

подальшу фінансово-економічну успішність та конкурентоздатність суб’єктів 

http://www.oecd.org/globalrelations/
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господарювання на ринку регіону та країни, формує реальні можливості для 

науково-технологічного розвитку економіки й скорочує або навіть припиняє 

відтік висококваліфікованих ІТ-фахівців за межи країни.  

Успішність кадрового менеджменту суб’єкта господарювання 

визначається результативністю роботи тих відділів, які у загальній структурі 

управління підприємством забезпечують пошук, підбір, розстановку по 

робочим місцям, а також фаховий супровід професійного розвитку, кар’єрного 

зростання, кадрового резерву й неперервного навчання. Такими відділами 

можуть бути відділ кадрів, відділ з найму персоналу, відділ праці та заробітної 

плати, відділ розвитку персоналу, відділ підготовки кадрів, відділ соціального 

обслуговування, відділ з роботи з молоддю, HR відділ тощо [1, с. 89-91]. 

Водночас, незалежно від назви відділу, що здійснює різні процедури 

забезпечення підприємства персоналом відповідного професійно-

кваліфікаційного рівня та із достатньою мотивацією на досягнення, важливого 

значення набувають ті методи, підході і інструменти, які він використовує у 

своїй роботі.  

Портфель методів й інструментів, що використовують фахівці з управління 

персоналом для кадрового забезпечення виробничо-господарської діяльності, 

або рекрутингу, є досить широким і протягом останніх десяти років поповнився 

новітніми процедурами, які мають іноземне походження. При цьому всі методи 

і інструменти за місцем пошуку кандидатів умовно можна поділити на 

внутрішні і зовнішні. Внутрішній пошук кандидатів на вакантні робочі місця 

відбувається в межах самого підприємства, зовнішній ж підбір може 

відбуватися як самостійно самим підприємством, так із залученням зовнішніх 

фахівців. При цьому найбільшу ефективність при підборі персоналу можливо 

досягти одночасним сполученням різних методів й інструментів. 

У будь-якій компанії відбувається певна послідовність процедур закриття 

вакансії. Все починається з пошуку кандидатів, продовжується їх відбором і 

закінчується прийняттям рішення відносно того – чи підходить певний 

кандидат на конкретне робоче місце. Підбір ІТ-фахівців здійснюється за такою 

ж структурою, проте є певні відмінності, пов’язані із специфікою роботи у 

галузі та можливістю виконувати більшість робіт фахівцями у віддаленому 

доступі. 

Під час закриття вакансії, у першу чергу, відбувається пошук кандидатів у 

просторах Інтернету. Зазвичай кадрові фахівці компанії мають безпосередній 

доступ до баз даних з потенційними кандидатами на роботу та їхніми резюме, 

але не завжди. Відбір кандидатів відбувається за певними вимогами, які 

визначаються потребами компанії і конкретного робочого місця, що є 

безпосередніми обов’язками рекрутера. Після пошуку потрібних кандидатів 

рекрутер формує банк найбільш ймовірних кандидатів на посаду або робоче 

місце, після чого зв’язується з ними найбільш зручним для нього способом 

(електронна пошта, мобільний телефон або соціальні мережі). Слід при цьому 

враховувати той факт, що специфіка роботи ІТ-фахівців визначається 

ненормованим робочим днем та необхідністю повного зосередження над 
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розв’язанням проблеми, тому найбільш зручною формою спілкування із ІТ-

фахівцями слід вважати соціальні мережі, які дозволяють здійснювати 

спілкування у пролонгованому режимі. Стиль спілкування при цьому доцільно 

обрати вільний та водночас діловий, що також дозволяють зробити соціальні 

мережі. Зацікавленість найбільш цікавого для компанії ІТ-фахівця пропозицією 

про працевлаштування також буде залежати від вміння рекрутера довести 

необхідну інформацію до кандидата.  

Другим етапом у відборі кандидатів є співбесіда. За досвідом, що склався у 

ІТ-сфері, співбесіда проводиться у три процедури: 

1. Безпосереднє спілкування кандидатів із рекрутером або менеджером по 

персоналу. Під час цієї співбесіди рекрутер інформує кандидата про 

компанію, про існуючі програми бонусів, прийнятий графік роботи, 

колектив тощо. Під час співбесіди кадрові фахівці мають встановити ті 

важелі, що найбільшим чином мотивують кандидата до підвищення 

результатів власної праці, визначити рівень прагнення до професійного 

та особистісного розвитку та оцінити перспективність фахівця для 

стратегічного розвитку компанії. 

2. Перевірка рівня знань іноземної (зазвичай англійської) мови 

кандидатом. Співбесіда триває 15-20 хв., під час якої фахівці 

перевіряють рівень володіння іноземною мовою кандидатом, що є 

важливою частиною щоденної роботи ІТ-фахівця. 

3. Технічна співбесіда. На даному етапі перевіряють рівень знань 

технічного напрямку для чого кандидат напряму спілкується з його 

майбутнім керівником. На технічній співбесіді обговорюється заробітна 

плата кандидата, умови роботи, плани на майбутнє та сутність того 

проекту над яким кандидат працюватиме найближчим часом. 

Важливим моментом у організації процесу підбору працівників є те, що 

перші дві процедури можуть проводитися в один день, проте друга та третя 

процедури співбесіди мають бути організованими у різні дні або хоча б з 

розривом у часі у декілька годин, що робиться для того, щоб кандидат встиг 

підготуватися до кожного виду співбесіди та мав достатньо часу на відпочинок 

і морально-психологічне відновлення між ними.  

Останнім, третім, етапом у процесі підбору персоналу виступає 

безпосереднє прийняття керівництвом відділу та фірми рішення про те, 

підходить чи не підходить даний кандидат на конкретну посаду. Після 

закінчення трьох етапів співбесід кандидат має отримати відповідь протягом 

доби, щодо рішення відносно його прийому на роботу. Якщо у процесі 

проведення співбесіди інформації, яку отримав кандидат було достатньо для 

прийняття ним позитивного рішення, він, отримавши пропозицію про 

затвердження його кандидатури на посаду, погоджується на працевлаштування. 

У випадку, якщо фірма прийняла рішення, що кандидат підходить на посаду, 

проте кандидат, отримавши інформацію про підприємство та умови праці, 

вирішив відмовитися від пропозиції, рекрутер має здійснювати подальший 

відбір ймовірних кандидатів на посаду. З цією метою компанія завжди має 
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кілька кандидатів на одну позицію, разом із тим рекрутери мають завжди мати 

аргументи для кожного кандидата, у якому зацікавлена фірма.  

Процес пошуку та відбору кандидатів можна зобразити схематично, рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема процесу відбору кандидатів на посаду у ІТ-фірму 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема процесу відбору кандидатів на посаду у ІТ-фірму 

 

Рекрутер під час пошуку кандидатів на вакансію самостійно приймає 

рішення про доцільність вибору того чи іншого методу або інструменту. При 

цьому пошук кандидатів в ІТ-сфері здійснюється такими методами, як 

хедхантинг, рекрутинг, скрінінг та інколи прелімінаринг [2]. Кожен метод має 

особливості.  

Рекрутинг – HR відділ здійснює пошук фахівців середньої ланки з 

урахуванням вимог до особистісних та професійних якостей кандидатів. Є 

одним з найпоширеніших методів пошуку кандидатів. Пошук здійснюється 

через оголошення у базах даних Work.ua, Robota.ua, у ЗМІ. Після знаходження 

кандидата на посаду, що відповідає за формальними вимогами, рекрутер 

зв’язується з ним у зручному форматі (електронний лист, телефонний дзвінок 

або соціальні мережі) та проводить подальші етапи відбору.  

Хедхантинг – HR відділ здійснює пошук спеціалістів вищої ланки з 

урахуванням потреб замовника, вимог до кандидатів. За змістом цей метод є 
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«переманюванням» висококваліфікованих фахівців з одної компанії до іншої. 

При цьому здійснити таке переманювання доволі складно, так як зазвичай 

високоякісного фахівця цікавить не лише вища заробітна плата, а й новий вид 

діяльності, моральні заохочування тощо. При цьому успішність використання 

даного методу буде залежати від вміння рекрутера відчути та швидко 

реалізувати впливові для кандидата важелі. Зазвичай використовують прямі 

методи пошуку, що проводиться в соціальних мережах Linkedin, Facebook, 

Telegram.  

Скрінінг – HR відділ здійснює пошук допоміжного та обслуговуючого 

персоналу нижньої ланки, враховуючи такі вимоги: стать, вік, освіту, досвід 

роботи тощо. Окрім цього скринінг використовується також для подання 

кандидата на співбесіду, де додатково можливо оцінити його навички, досвід, 

навчання та інколи бажаний рівень заробітної плати. 

Прелімінаринг – HR відділ здійснює пошук молодих фахівців або 

залучають студентів до виробничої практики, під час якої здійснюють відбір 

найбільш розумних, морально-психологічно стійних й компетентних студентів, 

навчають їх особливостям професії і пропонують в майбутньому робоче місце в 

компанії. Даний метод є мало реалізованим в ІТ-сфері, так як більшість 

компаній шукають фахівців з досвідом роботи від трьох років та з певним 

портфоліо. Водночас деякі фірми роблять ставку на молодих фахівців, здатних 

надати поштовх розвитку. 

Вибір того або іншого методу буде залежати від багатьох чинників, 

таких, як розмір і фінансово-матеріальний стан фірми, вид обраної стратегії її 

розвитку, галузь національної економіки, стадія життєвого циклу компанії на 

ринку тощо. 

 
Перелік посилань 

1. Захарова О.В. Вдосконалення роботи кадрової служби як чинник ефективної кадрової 

політики підприємства / О.В. Захарова // Актуальні проблеми сучасності: моногр. / 

Донецька філія Європейського університету. – Донецьк, СПД Куприянов В.С., 2010. – 

С.86-92. 
2. Рекун Г.П. Особливості використання технологій підбору персоналу на підприємстві / 

Г.П. Рекун, Я.С. Маліновська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 12. – С. 114-118.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674042:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ 

 

Чеботарьов В.А., д.е.н, професор 

ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ 

 

Світовий досвід обґрунтування і реалізації економічної політики в 

розвинених країнах свідчить, що її одним з найбільш ефективних інструментів 

в 60-70 рр. ХХ ст. стало публічно-приватне партнерство. Цілком обґрунтовано, 

що воно є найважливішою складовою статутних документів та практичної 

інвестиційної діяльності такої організації, яка працює сьогоднів Україні, 

зокрема, в Донецькій та Луганській областях, як FHI 360 [1]. 

Аналіз сучасного інституційного середовища України та соціально-

економічного становища Донбасу з надання донорської допомоги з метою його 

відновлення, дає підстави щодо доцільності модифікації класичної моделі 

політики публічно-приватного партнерства. 

Сутність такої модифікації стосується розробки та практичної реалізації 

політики публічно-приватного партнерства у відбудові Донбасу. При цьому 

слід виходити з існуючих реалій: не тільки інституційна роль, але й обсяг 

інвестиційних ресурсів міжнародних донорських організацій для ліквідації 

наслідків військового конфлікту, як правило, буде значно істотніше вкладу і 

державних інвестиційних вкладень України, і інвестиційних вкладень 

українських бізнес-структур. Такий стан речей буде характерним як для 

загальних обсягів донорської допомоги, так і для кожного окремо взятого 

інвестиційного проекту. 

Таким чином, цілком об'єктивно – публічно-приватне партнерство має 

здійснюватися з урахуванням побажань стратегічних міжнародних донорських 

організацій. В якості таких можуть виступати не тільки, наприклад, Корпорація 

закордонних приватних інвестицій (OPIC) – Агентство при уряді США або 

Європейський банк реконструкції і розвитку, а й інші агенти світового ринку 

інвестицій. 

Приймаючи до уваги потенційні обсяги допомоги міжнародної спільноти 

щодо відновлення Донбасу і прагнучи забезпечити її максимальну 

ефективність, представляється доцільним, що політика публічно-приватного 

партнерства в даному регіоні України може і повинна здійснюватися не тільки 

виходячи з рекомендацій грантодавців, а й під їх безпосереднім контролем. 

У такому випадку стратегічні міжнародні донорські організації, виходячи 

зі своїх статутних цілей та обсягів виділених ресурсів для відновлення Донбасу, 

цілком обґрунтовано можуть визначати такі основні складові політики 

публічно-приватного партнерства: 

1. Напрями та особливості реалізації принципів публічно-приватного 

партнерства з ліквідації наслідків військового конфлікту; 
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2. Рекомендації загальнодержавним органам законодавчої і виконавчої 

влади України та безпосередньо – Луганської та Донецької областей, з 

практичної розробки і реалізації політики публічно-приватного партнерства; 

3. Відбір українських бізнес-структур для участі в публічно-приватному 

партнерстві; 

4. Загальні принципи моніторингу публічно-приватного партнерства та 

його безпосередню реалізацію за кожним конкретним проектом; 

5. Соціально-економічні індикатори кожного проекту в областях Донбасу. 

Як результат – практична реалізація вищевикладеного підходу у 

використанні допомоги міжнародної спільноти щодо відновлення Донбасу 

обумовлює об'єктивну необхідність трансформації класичної моделі публічно-

приватного партнерства в політику донорсько-публічно-приватного 

партнерства. 

Розподіл ролей головних інституційних суб'єктів в реалізації політики 

донорсько-публічно-приватного партнерства об'єктивно може здійснюватися в 

такий спосіб. 

Міжнародні донорські організації, зокрема–FHI 360, через свої 

загальноукраїнські організації та їх представництва в Донбасі, у рамках 

виділених інвестиційних ресурсів здійснюють комплекс певних заходів. 

Головною (але – не єдиною) функцією держави Україна (в особі її 

загальнонаціональних і регіональних органів законодавчої й виконавчої влади в 

Луганській і Донецькій областей) є формування сприятливого інституційного 

середовища щодо донорських організацій та їхнім конкретним проектам. 

Державні органи повинні виступити комунікатором між донорськими 

організаціями, з одного боку, і бізнес-спільнотою – з іншого. Державі, для 

реалізації своїх економічних функцій, слід одночасно стати лобістом інтересів і 

міжнародних донорських організацій (по відношенню до бізнес-структур), і 

бізнес-структур (по відношенню до міжнародних донорських організацій). 

Інші невід'ємні функції держави Україна в реалізації політики донорсько-

публічно-приватного партнерства (ДППП), з нашої точки зору, мають бути такі: 

1. Формування законодавчої бази в сфері інвестиційної політики, 

адаптованої до міжнародного права (в тому числі, щодо забезпечення захисту 

прав власності зарубіжних та українських інвесторів); 

2. Співфінансування конкретних проектів з ліквідації наслідків військового 

конфлікту; 

3. Попередній відбір українських бізнес-структур щодо участі в проектах 

донорсько-публічно-приватного партнерства (в реальній дійсності реалізацію 

цієї функції доцільно здійснювати спільно з представниками донорських 

організацій в Донбасі) з їхнім остаточним затвердженням загальноукраїнськими 

і/або головними структурами донорських організацій. 

Обґрунтовано, що головна функція приватного сектора України в 

реалізації політики ДППП буде полягати в безпосередньому здійсненні 

підприємництва в рамках «точкових» об'єктів інвестиційної діяльності. При 

цьому є обов'язковим дотримання наступного базового принципу 
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фінансування: об'єднання в рамках кожного проекту ресурсів міжнародних 

донорських організацій, бюджетних коштів України (коштів 

загальнодержавного бюджету і/або обласних бюджетів Луганщини і 

Донеччини), а також інвестиційних вкладень українського бізнесу. 

У даному відношенні ефективна реалізація політики донорсько-публічно-

приватного партнерства вимагає: 

- уточнення переліку галузей господарських підкомплексів Луганської та 

Донецької областей, в яких буде здійснюватися таке партнерство (подібного 

роду перелік з урахуванням ліквідації наслідків військових дій доцільно 

розширити в порівнянні з переліком класичного публічно-приватного 

партнерства); 

- визначення тимчасового періоду здійснення проектів ДППП (за своїми 

параметрами він може бути більш тривалим у галузях добувної промисловості 

та інфраструктурних проектах, але, в цілому,– не менше двадцяти років); 

- визначення мінімально можливого обсягу інвестиційних вкладень з боку 

приватних бізнес-структур (тут вважаємо за доцільне диференціювати обсяги 

необхідних вкладень за галузевою ознакою); 

- чітка класифікація та гарантія неухильного дотримання наданих 

приватному бізнесу пільг за участю в ДППП (насамперед, податкових, 

кредитних і митних); 

- визначення механізмів використання концесійних угод в реалізації ДППП 

(при гарантії незмінності протягом зафіксованих в угодах часових параметрів 

їхньоїдії). 

 
Перелік посилань 

1. FHI 360: веб-сайт. URL:https://www.fhi360.org/practice-areas. 

 

 

LA GUINEE : POUR UN DEVEPOLLEMENT ENDOGENE BASE SUR 

L’ENTREPRENEURIAT ET LA CULTURE ENTREPRENEURIALE 

 

Dr. Aïssata Mady Camara, Maître de Conférences 

   Université Général Lansana Conté de Sonfonia – Conakry-Guinée 

 

Du point de vue ressources naturelles, la République de Guinée est l’un des 

pays les plus riches d’Afrique. Pays côtier, "Château d’eau" de l’Afrique de l’Ouest, 

avec un sous-sol très riche en minerais, surtout en bauxite. Malgré ces atouts naturels, 

le pays fait partie de la catégorie des Pays les Moyens Avancés (PMA) avec un PIB
1
 

inférieur à 1025$ US/habitant
2
. Les différentes politiques économiques appliquées 

depuis l’indépendance en 1958 n’ont pas donné les résultats escomptés. L’écrasante 

majorité du revenu du pays est constituée de taxes et redevances payées par les 

                                                
1
Le Produit Intérieur Brut de la Guinée d’après PopulationData.Net Fiche pays, était de 825$ US en 2017 

2
D’après Wikipedia, dans sa définition de 2003, le Conseil économique et social des Nations Unies s’est basé sur une estimation 

moyenne du produit intérieur brut par habitant pendant trois années pour qualifier un pays de PMA ; s’il est inférieur à 1025$ UD, le 

pays est retenu pour la qualification PMA. 

https://www.fhi360.org/practice-areas
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sociétés minières étrangères exportatrices de minerais, et de l’autre côté, 

l’écosystème entrepreneurial local reste dominé par des micros et petites entreprises 

informelles moins rentables. Selon certaines estimations le taux d’informalité de 

l’économie guinéenne dépasserait 90%
3
. Ce qui constitue un manque à gagner 

énorme pour l’économie et contribue à l’appauvrissement de la population. Le 

chômage des jeunes est toujours d’actualité, 70% des moins de 25 ans (peu importe le 

niveau d’éducation) sont au chômage et plus de 60% de ceux ayant un diplôme 

universitaire sont aussi au chômage
4
.  

L’extrême faiblesse de la culture entrepreneuriale a amenuiséles espoirs de voir 

un parc de petites et moyennes entreprises (PME) dynamiques capables de porter la 

croissance. 

De notre point de vue,le modèle de développement économique exogène
5
basé 

sur l’exportation des minerais n’est pas un modèle qui peut sortir la Guinée de la 

pauvreté, le pays doit s’orienter maintenant vers un développement endogène local 

basé sur  l’entrepreneuriat. Les actions partiellesen sa faveur ne sont plus de mise, il 

faut travailler sur un plan global deredynamisation de l’entrepreneuriat susceptible de 

mettre toute la population en action. 

Pour mieux comprendre ce que recouvre la culture entrepreneuriale, il faut définir 

tout d’abord la notion de culture de façon générale.L’UNESCO définit la culture 

« comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et 

affectifs qui caractérisent un groupe social »
6
. La culture peut être individuelle 

comme collective. Au niveau individuel, elle regroupe l’ensemble des connaissances 

acquises, l’instruction, le savoir, les habiletés et les usages acquis par l’expérience.  

Tandis qu’au niveau collectif, la culture représente l’ensemble des structures sociales 

et des comportements collectifs caractérisant une société.  

La définition de la culture entrepreneuriale fréquemment rencontrée dans la 

littérature francophone est celle de la Fondation de l’entrepreneurship du Québec. 

Elle définit la culture entrepreneuriale comme « l’ensemble des valeurs et des 

convictions partagées, des savoir-être, des savoir-faire et des savoir-agir qui 

orientent plus ou moins consciemment le comportement des personnes, des 

institutions et de la population à l’égard de l’entrepreneuriat »
7
. En ce sens, la 

culture entrepreneuriale peut être assimilée à un environnement propice à 

l’émergence de l’entrepreneuriat et des valeurs entrepreneuriales (autonomie, 

créativité, responsabilité, solidarité, innovation, etc.) ainsi qu’à la reconnaissance de 

la contribution des entrepreneurs à leur milieu. 

                                                
3 Guinée : Principaux défis pour le chaînon manquant ; Guerrit Ribbink & Cathelijne van Melle (Enclude BV, Pays-Bas). Juillet, 
2017, p11 
4 Plan de développement quinquennal socio-économique (2011-2015). Ministère du Plan, Conakry, 2011, p62.  
5Selon Wikipedia, la croissance exogène est une théorie de croissance économique qui considère le progrès technique 

comme exogène c'est-à-dire dû à des facteurs externes. Le modèle de croissance exogène le plus connu est le modèle de l’économie 
néoclassique de Robert Solow. 
6 Développer la culture entrepreneuriale chez les jeunes. Théorie (s) et pratique (s) ; Catherine, L-J  p.162 Revue 

CAIRN. INFO. 2008/5 n° 185 pages 161à174. 
7Centre de recherche et de vigie sur la culture entrepreneuriale : Pourquoi stimuler la culture entrepreneuriale et 

l’entrepreneurship dans nos collectivités ? Fondation de l’entrepreneurship 2009 ; p.3 
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Lemodèle de développement endogène n’est pas nouveau
8
, mais son association à 

l’entrepreneuriat et à la culture entrepreneuriale est une contribution majeure du 

canadien Paul-Arthur Fortin. La parution de son ouvrage intitulé "La culture 

entrepreneuriale un antidote à la pauvreté,"
9
a permis à certaines communes du 

Canada de changer positivement le visage de l’écosystème entrepreneurial, 

aboutissant à un développement économique endogène localpiloté par les acteurs 

locaux. 

Dans le présent document nous empruntons àAouniZinab la définition de 

l'entrepreneuriat : « l’entrepreneuriat se définit comme étant le processus 

d’identification, d’exploration et d’exploitation d’une opportunité en vue de la 

création d’une activité. »
10

 

La culture entrepreneuriale  c’est un projet de société concerté entre les politiques 

(les élus et les décideurs à tous les niveaux), les écoles, les médias et les entreprises, 

avec comme objectif la priorisation de l’entrepreneuriat sur une échéance de moyen 

ou long terme
11

. Dans le cadre de cette priorisation, la sensibilisation et la formation à 

l’entrepreneuriat permettront d’asseoir la légitimité sociale du métier d’entrepreneur 

et de développer la crédibilité des gens d’affaires. Cette valorisation de la carrière 

entrepreneuriale encourage et pousse d’autres citoyens à considérer cette avenue 

comme mode de vie. Dans cette même optique, la clientèle jeune des localités du 

pays emboiteront le pas en rêvant très tôt à devenir entrepreneur, cette profession 

étant dorénavant respectée dans la société comme, par exemple, celui d’un 

footballeurou d’un artiste. Les entrepreneurs sont ainsi générés au fil d’une dizaine ou 

plus d’années au fur et à mesure du raffermissement de la culture entrepreneuriale.En 

côtoyant la population au quotidien, les entrepreneurs deviendront moins mystiques, 

plus accessibles, et différents modèles d’entrepreneurs à succès créeront ce que la 

Fondation de l’entrepreneurship du Québec appelle une « contamination positive 

entrepreneuriale »
12

. Ils pourront faire des tournées dans les écoles et dans les 

universités pour parler aux enfants et aux jeunes étudiants de la beauté du métier 

d’entrepreneur, de la grande liberté qu’il entraîne, de la fierté qu’il procure.  

Pour résumé l’importance de la culture entrepreneuriale reprenons cette célèbre 

phrase de M. Fortin,prononcée l’ors de l’introduction de sa conférence en République 

Islamique de Mauritanie : « maintenant c’est clair. Une société qui désire plus 

d’entrepreneurs pour assurer sa survie et sa croissance à long terme, doit travailler 

à développer d’abord la culture entrepreneuriale dans son milieu. S’il fallait une 

raison pour justifier la culture entrepreneuriale, en voilà une bonne et ce n’est la 

                                                
8 Toupie.org Toupiedictionnaire : La théorie de la croissance endogène a son origine en 1986 dans un article de Paul Romer, intitulé 
"Increasing Returns and Long Run Growth", qui lie la croissance au comportement, aux initiatives et au développement des 
compétences des agents économiques.   
9 Fortin, Paul-Artur (2002) La culture entrepreneuriale : un antidote à la pauvreté. Collection Entreprendre. Montréal : Les Editions 
Transcontinental, Charlesbourg : Les Editions de la Fondation de l’Entrepreneurship 
10Le processus d'acquisition des compétences entrepreneuriales : une approche cognitive. Aouni, Zinab & al ; 2007. P4 

9 Selon M. Fortin, vouloir changer la culture d’une société, cela est presque impossible à court terme. Au plus tôt pendant 10 ans ou 
plus. Rencontre destinée aux leaders et décideurs de la République islamique de Mauritanie, 2003. Avant-propos 

 
12 Centre de vigie et de recherche sur la culture entrepreneuriale, Fondation de l’entrepreneurship. Pourquoi stimuler la 

culture entrepreneuriale et l’entrepreneuriat dans nos collectivités ? 2009. P4 
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seule. (…..), la culture entrepreneuriale contribue aussi à une grande création de 

richesse »
13

.  

Comme déjà annoncé plus haut, les quatre piliers d’une culture entrepreneuriale 

sont : le politique, l’éducation, les médias et les entreprises. Sa réussite étant 

conditionnée aux engagements de chacun des acteurs, il est question d’éclaircir les 

rôles que chacun doit jouer dans le cas de la Guinée. 

L’Etat : On constate qu’en Guinée les initiatives entrepreneuriales ne manquent 

pas, mais la formation du potentiel humain reste à désirer dans tous les domaines : 

agriculture, élevage, pêche, artisanat, etc. c’est pourquoi ces domaines porteurs sont 

sous développés
14

. Le rôle de Etat est primordial quand-il s’agit de la culture 

entrepreneuriale. Son leadership doit être assuré dans tous les domaines sans pour 

autant étouffer les autres parties prenantes. Il doit continuer la construction des 

infrastructures, coordonner le financement des activités et assurer la cohésion 

nationale, etc.  

L’école : Actuellement, l’entrepreneuriat est dans une moindre mesure intégré à 

l’école guinéenne. Les faits sont évidents : à notre connaissance, il n’y a aucun 

programme de sensibilisation à l’entrepreneuriat au primaire et au secondaire
15

. Dans 

les universités, seuls les étudiants des facultés de sciences économiques et de 

gestionont parfois la chance de voir un cours d’entrepreneuriat
16

. On ne comprend 

donc pas pourquoi diverses personnalités dénoncent comme cause du chômage 

galopant l’inadéquation entre les programmes de formation desuniversités guinéennes 

et le marché du travail, oubliant l’absence de cours d’entrepreneuriat dans les 

programmes d’enseignement scolaires et universitaires.  

Pour asseoirune culture entrepreneuriale solide en Guinée, et faire de  

l’entrepreneuriat un cheval de bataille contre la pauvreté,  il faut que toute l’école 

guinéenne, selon les niveaux l’intègre dans les programmes de formation : de la 

sensibilisation à l’accompagnement en passant par la formation et le conseil. 

Certaines universités devraient aussi être des pépinières d’entreprises pour recevoir 

les jeunes entrepreneurs ; sans compter que l’Etat doit encourager la recherche et 

développement. 

Les médias : Dans la mise en place de la culture entrepreneuriale en Guinée, les 

médias ont un grand rôle à jouer surtout les radios en modulation de fréquence (FM) 

à cause de l’analphabétisme prononcée de la population
17

. Les quelques chaînes de 

télévision privées et nationales pourront aussi être mises à profil pour la 

                                                
13

. Paul-Arthur Fortin. Rencontre destinée aux leaders et décideurs de la République islamique de Mauritanie, 2003. Page 

introductive. 
14 On peut se référer de certaines anecdotes pour illustrer la réalité : autre fois, les artisanes maliennes auraient appris le métier de 
teintureen Guinée dans les localités de Kindia et de Mamou, mais aujourd’hui, c’est le Mali qui habille les guinéens et les guinéennes 
avec des tissus Bazin bien trempés ; en plus ce n’est un secret pour personne que ce sont les couturiers sénégalais qui fabriquent les 
habits de cérémonies et de fête de beaucoup de guinéens, quand au même moment nos propres couturiers et couturières manquent 

souvent de marché. 
15 Dans le système d’enseignement guinéen, le primaire correspond aux six premières années d’études et le secondaire de la septième 
à la terminale. 
16 Au cours de l’année universitaire 2014-2015, une enquête publiée par nos soins dans la Revue scientifique Miriya de la Faculté des 
Sciences Economiques et de Gestion en 2015 (p5 à 23), sur le taux d’intégration de l’enseignement de l’entrepreneuriat à l’Université 
Général Lansana Conté, montrait clairement que sur un effectif de 21.405 étudiants, seul 7.4% ont suivi un cours d’entrepreneuriat au 
cours de cette année universitaire. 
17Selon l’institut de statistique de l’UNESCO, le taux d’alphabétisation au sein de la population âgée de 15 ans et plus était de 32% 

en 2015. 
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sensibilisation et la formation en l’entrepreneuriat
18

. Les médias pourront être d’une 

grande utilité dans le temps pour semer la culture entrepreneuriale. 

Les entreprises : La Guinée est pauvre en PME, de ce fait, les dirigeants des 

quelques PME existantesauront la lourde tâche de tirer par la sensibilisation, le 

conseil et par d’autres moyens,d’autres entrepreneurs vers le haut. Ils passeront dans 

les écoles pour raconter leurs parcours aux élèves et aux étudiants. Les entrepreneurs 

informels ont besoins de bases en comptabilité, de formations pour leur permettre 

d’améliorer la qualité de leurs produits.Ils ont aussi besoins d’équipements et de la 

technologie, tout dans le but d’améliorer la qualité de leurs produits.La formation de 

certains entrepreneurs à l’extérieur serait un atout pour renforcer leurs expériences. 

La solution d’une Guinée entrepreneuriale où, l’entrepreneuriat sera reconnu à 

sa juste valeur comme créateur d’emplois et de beaucoup de richesse, favorisant un 

développement harmonieux par les fils et filles du pays, doit nécessairement passer 

par un changement de mentalités autrement dit par l’avènement d’une vraie culture 

entrepreneuriale. 
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ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Долюк А.В. 

Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ 

 

В умовах переходу економіки України до ринку, все більше виникає 

необхідність активніше використовувати бухгалтерський облік і аналіз в 

управлінні виробничим процесом. Суттєво за останній час змінилась 

бухгалтерська звітність. Її склад, зміст стали відповідати міжнародній практиці. 

Головне завдання трансформації національної системи бухгалтерського обліку 

полягає в прискоренні процесу приведення її у відповідність з вимогами 

ринкової економіки та Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. 

Надані суб’єктам господарювання можливості визначати межі та форми 

внутрішньовиробничого (управлінськогообліку). Основний зміст цих змін 

                                                
18 Il faut dire que la synergie de médias a déjà démontré son efficacité dans la sensibilisation des populations dans plusieurs situations 

critiques en Guinée. 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2008-5-page-161.htm
http://litt2012.scienceontheweb.net/wp-content/uploads/2012/11/culture-entrepreneuriale-antidote-pauvrete.pdf
http://litt2012.scienceontheweb.net/wp-content/uploads/2012/11/culture-entrepreneuriale-antidote-pauvrete.pdf
http://www.ceshawinigan.ca/wp-content/uploads/2018/10/CE-%20%20%20%20%20%20%20Presentation2018_05.pdf.
http://www.ceshawinigan.ca/wp-content/uploads/2018/10/CE-%20%20%20%20%20%20%20Presentation2018_05.pdf.
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полягає в приведенні всіх елементів системи у відповідність з новими 

економічними реаліями. Даний процес здійснюється комплексом заходів щодо 

забезпечення адекватності бухгалтерського обліку господарської діяльності 

підприємств – ринковим перетворенням, які передбачають появу і широке 

поширення ряду нових аспектів дослідження діяльності підприємств, 

організацій, установ. 

Реформування економіки, проходження процесів приватизації та 

роздержавлення ліквідувало підпорядкованість більшості підприємств 

державним органам управління, що привело, в свою чергу, до руйнування 

звичних систем обліку та звітності, і, відповідно, зниження корисності і 

співставності фінансової інформації. Посилення, в останні роки, впливу 

податкової системи на бухгалтерський облік надто негативно характеризує його 

стан та розвиток. 

Сутність проблеми обліку надходження виробничих запасів та формування 

їх собівартості здобули своє відображення у працях Білухи Т.М., Завгороднього 

В.Л, та багато інших.Значним внеском до розвитку уявлень про готову 

продукцію є праці провідних вітчизняних вчених як Ф.Ф. Бутинця, А.М. 

Герасимовича, С.Ф. Голова, В.І. Єфименка.  

Проблеми, пов’язанні із збутом готової продукції, вимагають 

запровадження постійного аналізу ринку та маркетингової діяльності на рівні 

підприємства, просування товарів, які виготовляються на підприємстві, 

зниження собівартості продукції при одночасному зростанні якості, збільшенні 

прибутковості, що неможливо без виявлення резервів зростання обсягу 

виробництва та реалізації продукції. 

До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка 

пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами 

договорів, відповідає затвердженим стандартам, пройшла технічний контроль 

підприємства і здана на склад або замовнику (покупцю) згідно з діючим 

порядком прийняття продукції. Продукція є результатом виробництва. Всі 

елементи виробничого процесу – сировина, матеріали, які перебувають на 

різних його стадіях – утворюють незавершене виробництво. 

Випуск продукції з виробництва та передача її на склад оформлюється 

накладними, відомостями, приймальноздавальними документами, актами 

приймання, в яких вказується: дата, шифр цеху і складу, найменування 

продукції, номенклатурний номер, одиниці виміру, кількість, ціна за одиницю. 

Вони виписуються в двох примірниках, один з яких призначений для 

здавальника, а інший залишається на складі. Кількість виробів, що 

оприбутковуються на склад, їх вага та обсяг вимірюються, підраховуються і, 

при необхідності, зважуються. 

Для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції 

підприємства використовується рахунок 26 "Готова продукція". За дебетом 

рахунку 26 "Готова продукція" відображається надходження готової продукції з 

власного виробництва. При списанні готової продукції з рахунку 26 "Готова 

продукція" сума відхилень фактичної виробничої собівартості від вартості за 
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обліковими цінами, що відноситься до цієї продукції, визначається у відсотку, 

який обчислюється як відношення відхилень на залишок готової продукції на 

початок місяця та відхилень по продукції, яка здана на склад протягом місяця, 

до вартості продукції за обліковими цінами. Сума відхилень фактичної 

виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, 

що відноситься до реалізованої продукції, відображається за кредитом рахунку 

26 "Готова продукція" і дебетом відповідних рахунків. 

Отже, сьогодні однією з складових ефективної організації обліку наявності 

та руху готової продукції є високий рівень використання облікової інформації 

для оцінки якісних та кількісних характеристик готової продукції. 

Результати дослідження з організації обліку готової продукції свідчать про 

те, що існує ряд проблем, які впливають на організацію ведення обліку готової 

продукції.  

Діяльність підприємства з виробництва продукції аналізують за 

наступними показниками: обсяг товарної продукції в діючих і порівняльних 

цінах, випуск продукції в натуральних вимірниках за номенклатурою та 

асортиментом. За цими показниками будують ряди динаміки і виявляють зміни, 

встановлюють тенденції, визначають тренди і ризики, розробляють прогнози. 

Незважаючи на індивідуальність підприємств, оцінку їх виробничої діяльності 

здійснюють за показниками обсягу випуску продукції за номенклатурою, 

асортиментом з дотриманням вимог щодо якості та ритмічності. Методика 

аналізу динаміки випуску продукції, асортиментних та структурних зрушень, 

показників якості та ритмічності (рівномірності) дає змогу виявити 

невикористані виробничі резерви, вивчити фактори, які будуть впливати на 

такий важливий показник діяльності підприємств, як чистий дохід (виручка від 

реалізації). 

На сьогоднішній день все більшого поширення та актуальності набуває 

питання переходу на ведення автоматизованого обліку, аналізу та аудиту 

господарської діяльності. Від часу, коли персональний комп’ютер перестали 

сприймати лише як дорогу іграшку, тривають спроби створити якнайліпшу і 

потужнішу програму для бухгалтерського обліку. Сьогодні на ринку 

програмних продуктів є декілька десятків (якщо не сотень) пакетів програм для 

бухгалтерського обліку, проте кожного року декілька фірм заявляють про 

випуск нової програми, яка з їхніх слів, є потужнішою, ―розумнішою‖ і 

перевершує усі відомі. Ринкові умови господарювання посилюють вимоги до 

діяльності не лише бухгалтерів, а й до аудиторів та аудиторських фірм і 

зумовлюють необхідність наукової розробки й методології в умовах 

автоматизованої обробки обліковоїінформації. 

Вирішення досліджених проблем дозволить ефективно здійснювати 

бухгалтерський облік готової продукції та її собівартості, підвищить 

ефективність виробництва, і тим самим підтримає конкурентоспроможність 

виробленої продукції, нарощуючи економічний потенціал підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ЗА УМОВ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Каменська О.О., к.е.н., доцент 

ПНВЗ «Донецький університет економіки та права», 

м. Бахмут 

 

Стрімкий розвиток інтеграційних процесів, зростання взаємозалежності 

економік різних країн, інтенсивний перехід до економіки інноваційного типу, 

врахування впливу внутрішніх і зовнішніх чинників та відповідних тенденцій 

при формуванні конкурентоспроможного національного потенціалу є 

особливістю сучасного етапу розвитку світового господарства та 

підприємництва зокрема. Посилення конкурентної боротьби на внутрішніх і 

зовнішніх ринках, виникнення нових її форм і методів, значна диференціація 

попиту споживачів вимагають пошуку пріоритетних напрямків здобуття 

конкурентних переваг вітчизняними підприємствами в контексті інтенсифікації 

глобалізаційно-інтеграційних процесів та сучасних кризових перетворень в 

національній економіці [1].  

Суттєвий науковий внесок в аналіз і оцінку питань регуляторної політики 

розвитку підприємництва, зокрема малого та середнього, подолання різних 

видів перешкод здійснили такі вчені, як А. Бутенко, Л. Воротіна, З. Варналій, В. 

Гейць, О. Кужель, В. Ляшенко, Н. Шлафмант та інші. Однак і досі 

затребуваними залишаються вирішення питань аналізу діяльності та тенденцій 

розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва в Україні. 

Глобальне дослідження Doing Business-2017, що публікується Світовим 

банком, висвітлює рейтинг щодо створених у країнах світу умов для ведення 

бізнесу. Рейтинг охоплює 190 країн і умови ведення бізнесу в них. Україна у 

глобальному рейтингу країн світу за показником економічної 

конкурентоспроможності у 2017 році посіла 85-е місце серед 138 країн світу (у 

попередньому рейтингу займала 79-у позицію). Згідно із дослідженнями 

негативними факторами для ведення бізнесу у нашій країні визначено: 

політичну нестабільність, корупцію, неефективну державну політику, часту 

зміну урядів, інфляцію, високі податкові ставки, складність податкового 

законодавства, регулювання валютного ринку, невідповідну якість 

інфраструктури, недостатню здатність до інновацій, погану етику робочої сили, 

низьку якість охорони здоров’я та ін. [2]. Важливою складовою стимулювання 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/79499
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розвитку підприємництва в Україні є державна політика: спрощення процедур 

започаткування та ведення бізнесу, формування сприятливих умов для 

успішного розвитку національного підприємництва в перспективі. В сучасних 

умовах, незважаючи на складну соціально-економічну ситуацію в країні, 

значний вплив на стабілізацію та відновлення національної економіки має 

підприємницький сектор, особливо в частині малого та середнього бізнесу. У 

розвинутих європейських країнах малі та середні підприємства становлять 

понад 90% усіх підприємств та забезпечують робочими місцями близько 70% 

зайнятого населення ЄС, їх внесок у додану вартість за витратами виробництва 

досягає 60% [3].  Динаміка структури суб’єктів господарювання за їх розмірами 

в Україні представлена в таблиці 1. 

 Аналізуючи статистичні показники по суб’єктах підприємництва за 

період 2010-2016 роки, слід відмітити, що починаючи з 2014 року в Україні 

почала зменшуватись загальна кількість суб’єктів господарювання, значно 

зменшилась і кількість великих, середніх та малих підприємств. Основна 

питома вага припадає на ФОП – 80-90%; малі підприємства – 15-16%; середні – 

близько 1%; великих – 0,02-0,04%. В цілому в сфері малого та середнього 

підприємництва з урахуванням ФОП зайнято близько 40% зайнятого населення 

працездатного віку [4]. Найбільше підприємств, що припинили свою діяльність 

у 2017 році функціонувало у Київській, Харківській та Дніпропетровській 

областях. Закриваються підприємства, що займались роздрібною та оптовою 

торгівлею, складських та транспортних послуг, що пов’язано в першу чергу із 

змінами у законодавстві щодо роботи фізичних осіб-підприємців. За даними 

сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot, з 

грудня 2016 року по січень 2017 року у країні припинили діяльність близько 

129 тисячі СПД-фізосіб.  

 

Таблиця 1 - Показники структурної статистики суб’єктів підприємництва 

за розмірами [4] 

Рік 2010 2013 2014 2015 2016 

Загальна кількість 2183928 1722070 1932161 1974318 1865530 

Великі 587 659 497 423 383 

у % до загальної кількості суб’єктів 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 

Середні 20983 20983 15906 15203 14832 

у % до загальної кількості суб’єктів 0,96 1,22 0,82 0,77 0,8 

Малі 357241 373809 324598 327814 291154 

у % до загальної кількості суб’єктів 16,36 21,71 16,8 16,60 15,61 

Фізичні особи-підприємці 1805118 1325925 1591160 1630878 1559161 

у % до загальної кількості суб’єктів 82,65 77,0 82,35 82,6 83,58 
 

 Економіка розвинених країн базується в основному на малому та 

середньому бізнесі, їх частка у ВВП багатьох європейських країн перевищує 

50% (Італія – 70%, Німеччина – 60%, Франція – 52%), в Польща – 47% ВВП, а в 

Росія та Білорусь – 22% та 23% відповідно. В Україні мале підприємництво 

знаходиться лише на етапі становлення (12-14% ВВП) та потребує значної 

підтримки [5]. В розвинених країнах малі і середні підприємництва мають 
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найбільшу частку за ступенем фінансової підтримки, популярним заходом 

державної підтримки малого і середнього підприємництва практично у всіх 

країнах виступає надання державних гарантій за кредитами малому і 

середньому бізнесу. В Україні у малому та середньому бізнесі такі індикатори, 

як кількість зайнятих працівників, обсяг реалізованої продукції в середньому 

утричі більші за показники, які репрезентує великий бізнес. Політично-

військовий конфлікт, фінансова криза 2008 р., спроби втілення податкової 

реформи, нестабільність національної валюти, імміграція працездатного 

населення мали вкрай негативний вплив на темпи розвитку малого та 

середнього підприємництва. До 2014 р. частка суб’єктів малого та середнього 

підприємництва становила 99,96% від усієї кількості суб’єктів господарювання. 

Така ситуація відповідала встановленим європейським стандартам. Однак із 

2014 року в абсолютному вираженні відбувся спад (кількісний) усіх видів 

бізнесу. Кількість малих підприємств коливається від спаду до невеликого 

зростання, а кількість середніх підприємств із кожним роком зменшується. 

Кількість зайнятих працівників як на малих, так і на середніх підприємствах 

поступово знижується. Українські банківські установи віддають перевагу 

наданню значних за розміром кредитних ресурсів стабільним підприємствам. 

Починаючи з 2013 р. значно зросла вартість кредитних ресурсів для суб’єктів 

господарювання, сьогодні вона становить 16-22% річних. Високі ризики 

кредитування сегменту малого та середнього бізнесу і нестабільна ситуація на 

ринку не дають банкам змоги активно кредитувати невеликі компанії за 

ставками, порівнянними із кредитами для великого бізнесу. Такий стан 

фінансово-кредитного ринку України не сприяє розвитку малих та середніх 

підприємств та ускладнює доступ до фінансових ресурсів для малого та 

середнього бізнесу [6]. 

Сьогодні  глобалізаційні та світові інтеграційні процеси змінюють акценти 

в конкурентній боротьбі в сторону зростання та розвитку національного 

підприємницького сектору однією з головних умов якого є  створення 

привабливого інвестиційного середовища для вітчизняних та іноземних 

інвесторів. Україна має великі можливості для активної діяльності інвесторів – 

значний споживчий ринок, вигідне геополітичне розташування, багаті природні 

ресурси, кваліфіковану й водночас дешеву робочу силу, потужну наукову базу. 

Однак макроекономічне середовище дуже несприятливе для інвестицій – високі 

реальні процентні ставки, високі податкові ставки, суперечливе і невідповідне 

сучасності господарське законодавство, тінізація економіки тощо. Для 

збільшення кількості товарів та послуг, які продукує національна економіка 

необхідна концентрація державних інвестицій на стратегічно важливі 

напрямки. У сфері зовнішньоекономічних зв'язків головним завданням є 

поступове входження України у світовий економічний простір. Для цього слід 

створити стабільну і сприятливу правову основу для залучення іноземних 

інвестицій. Водночас необхідний захист молодого національного виробника від 

конкуренції іноземних фірм. Що ж стосується перебудови структурної 

політики, то вона повинна ґрунтуватися, з нашої точки зору, на визнанні 
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пріоритетності наукомістких і високотехнологічних галузей економіки, які не 

зруйновано до кінця і які в змозі зберегти здатність України ввійти у світовий 

економічний простір з високим технологічним потенціалом.  

Відновлення економіки та її поступове зростання має ґрунтуватись на 

розбудові високотехнологічного підприємницького сектору та підвищення його 

конкурентоспроможності на європейському та глобальному ринках. 

Пріоритетними напрямками для уряду країни мають стати стимулювання 

інноваційної активності підприємницького сектору, формування сприятливого 

нормативно-правового середовища та інноваційно-інвестиційного клімату, 

впровадження європейських підходів до розвитку малого та середнього бізнесу 

в Україні. Втілення цієї політики має здійснюватися цілеспрямовано, системно 

та послідовно в комплексі національної інноваційної системи. 
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Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця 

  

Сьогодні економіка України, як і будь-якої держави з ринковою 

економікою, не може функціонувати і розвиватися без малого бізнесу. Він 

являє собою найбільш гнучку, динамічну і масову форму організації 

підприємств. У світі саме в цьому секторі створюється і знаходиться в обороті 

основна маса національних ресурсів, які є живильним середовищем розвитку 

економіки будь-якої країни. Розвиток малого бізнесу є важливим показником 

формування конкурентної економіки, насичення ринку необхідними товарами, 

послугами і підвищення рівня життя населення. В Україні на сектор МСП 

припадає 79,1% всіх зайнятих працівників і 59% доданої вартості, що є вищими 

http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-
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показниками, ніж в Польщі і Німеччині. При цьому середні підприємства в 

Україні є пропорційно більшими, ніж в ЄС, і забезпечують 32,2% робочих 

місць, а також 39,1% доданої вартості. У той же час, малі підприємства 

формують лише 8,5% доданої вартості та забезпечують робочими місцями 

35,2% зайнятого населення. В Україні в 2016 році 99,8% суб’єктів 

підприємництва становив малий і середній бізнес, в якому було зайнято 80% 

населення, проте його частка у ВВП становила лише 15% [1].  

В Україні формування фінансових ресурсів малих підприємств 

здійснюється за рахунок власних і прирівняних до них коштів, мобілізації 

ресурсів на фінансовому ринку і надходження коштів від фінансово-банківської 

системи в порядку перерозподілу. Таким чином, фінансові ресурси суб’єктів 

малого підприємництва можна поділити на три групи в залежності від джерел 

їх формування. До першої групи слід віднести доходи і надходження, які 

утворюються за рахунок власних і прирівняних до них коштів: прибуток від 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, амортизаційні 

відрахування, виручка від реалізації вибулого майна, стійкі пасиви, пайові та 

інші внески членів трудового колективу та ін. До другої групи належать кошти, 

що мобілізуються на фінансовому ринку, а саме: продаж власних цінних 

паперів і кредитні інвестиції. До третьої групи слід віднести надходження 

коштів від фінансово-банківської системи в порядку перерозподілу. До таких 

джерел відносяться: фінансові ресурси, що формуються на пайових засадах, 

страхове відшкодування, дивіденди і відсотки з цінних паперів інших емітентів, 

бюджетні субсидії та інші види ресурсів [2, с.51]. 

Практика свідчить, що підприємство може функціонувати за умови, якщо 

воно володіє достатньою величиною фінансових ресурсів: за рахунок виручки 

від продажу виробленої продукції; грошових надходжень від діяльності; 

внутрішньогосподарських накопичень на основі відрахувань від прибутку і 

амортизації; при нестачі коштів господарюючий суб’єкт прагне отримати 

кредит або бюджетні субсидії держави. Процес формування фінансових 

ресурсів підприємства будується на основі наступних принципів (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Принципи формування фінансових ресурсів підприємства [3] 
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Всі принципи організації фінансового забезпечення малих підприємств 

взаємопов’язані і знаходяться в постійному розвитку. Для їх реалізації в кожній 

конкретній економічній ситуації застосовуються свої форми і методи, що 

відповідають стану продуктивних сил і виробничих відносин в суспільстві [4]. 

Сектор малого бізнесу має власний внутрішній потенціал розвитку, 

здатність до виживання і адаптації в несприятливих умовах. Тому роль його в 

подоланні кризи, підвищення ефективності економіки, вирішенні соціальних 

проблем важко переоцінити. Зміна структури господарювання підприємствами 

середнього та великого бізнесу нерідко призводить до звільнення числа їх 

працівників, і тому в ринковій економіці підприємництву належить важливе 

місце в акумулюванні незайнятих людей з ринку праці, створення нових 

робочих місць і зменшення безробіття. 

У той же час діяльність малого бізнесу пов’язана з підвищеним ризиком і 

схильна до впливу політичних, економічних і соціальних факторів. В процесі 

реформування української економіки з’ясувалося, що існує цілий комплекс 

проблем, ефективне вирішення яких поки не представляється можливим. 

Однією з них є розвиток малого бізнесу, розширення підприємницької 

ініціативи населення. За темпами розвитку малого підприємництва Україна 

сильно відстає від розвинених країн, тому що на сучасному етапі малий бізнес 

ще не став фундаментом національної економіки і найважливішим фактором 

соціально-економічного розвитку. Систематизуємо комплекс проблем, які 

вимагають пріоритетного та невідкладного вирішення, для забезпечення 

стабільного і поступового розвитку малого бізнесу, його фінансового 

забезпечення: 

1. Неефективність української системи оподаткування, що передбачає 

надмірно завищені податки щодо малого бізнесу, необґрунтовану кількість 

перевірок, малоефективні пільги і, як наслідок, - створення передумов для 

розвитку тіньового сектора економіки. Суб’єкти малого бізнесу потребують 

навіть не стільки низьких податкових ставок, скільки чесної і прозорої 

податкової системи.  

2. Наявність високих адміністративних бар’єрів: надмірна складність 

відкриття та ліцензування нових підприємств, численність органів, що 

здійснюють контроль над їх діяльністю, велика кількість недосконалих і часто 

змінюваних законів, а також неефективна митна і тарифна політика. 

3. Відсутність ефективної державної підтримки та захисту малого бізнесу. 

Механізми фінансування і кредитування, інформаційного та консультаційного 

забезпечення, система підготовки та перепідготовки кадрів для 

підприємницьких структур ще залишаються недосконалими. У більшості 

підприємців розміри власного стартового капіталу є недостатніми, що викликає 

необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів для авансування і 

розширення діяльності. До економічної кризи 2008 року основним джерелом 

залучення додаткових ресурсів був банківський кредит, зараз же обсяги 

кредитування вітчизняними банками реального сектора економіки знизилися, 
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що викликає труднощі отримання банківських кредитів поряд зі слабким 

прямим державним фінансуванням малого підприємництва в рамках державних 

і регіональних програм його підтримки. Банківські кредити для малих 

підприємств є важкодоступними через жорсткі вимоги з боку банків щодо 

забезпечення позик (включаючи гарантії) і відсутність у малих підприємств 

необхідних заставних можливостей. 

4. Відсутність розвинутої системи інформаційних центрів та 

інфраструктури підтримки малого бізнесу. Відсутність регулювання зростання 

вартості оренди, яка постійно підвищується і суттєво дестабілізує діяльність 

суб’єктів малого підприємництва, позбавляючи їх впевненості в завтрашньому 

дні. Все це збільшує фінансове навантаження на малий бізнес і не дозволяє 

вкладати кошти в розвиток своєї діяльності. Не можна залишати поза увагою, 

що високі темпи інфляції - причина серйозних проблем в будь-якому бізнесі, 

але особливо негативно вони впливають саме на малий бізнес через його 

підвищену уразливість до негативних факторів зовнішнього середовища. 

5. Рівень заробітної плати та легалізація трудових відносин – одна з 

основних проблем для малого бізнесу [5]. 

В Україні у держави відсутня можливість прямої фінансової допомоги. На 

сьогоднішній день основним засобом фінансової підтримки малого бізнесу є 

банківські або комерційні кредити. Що стосується кредитування в цілому, то 

можна сказати, що банківські установи не хочуть мати справу з таким клієнтом, 

як малий бізнес. Причин цього кілька: відсутність застави, занадто малий 

розмір позики та короткий термін, значний ризик, і незначний прибуток в 

абсолютному вираженні в порівнянні з кредитуванням серйозних 

позичальників. Таким чином, самі по собі малі підприємства не є сьогодні 

привабливими клієнтами для банків. Наряду з цим, ставки кредитних ресурсів, 

які діють на ринках, занадто високі для малих підприємств, що робить 

банківські кредити важкодоступними для цього сектора економіки. Тому в 

ситуації, що склалася, державні позики повинні стати реальним джерелом 

формування фінансових ресурсів малого підприємництва. 

Фінансово-кредитна допомога малому підприємництву повинна 

формуватися за такими напрямками: 

- стимулювання комерційних банків та інших фінансових небанківських 

установ до надання позик і розширення послуг малим підприємствам; 

- переорієнтація бюджетних коштів, спрямованих на фінансово-кредитну 

підтримку малого сектора економіки; 

- активізація процесу утворення та діяльності недержавних гарантійних і 

страхових установ для обслуговування малого бізнесу, підвищення їх 

зацікавленості в цій діяльності та наданням пільгових умов для їх 

функціонування; 

- більш ефективне використання іноземної допомоги та активне 

визначення своєї позиції у взаємовідносинах із міжнародними фінансовими 

організаціями. 
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На думку самих підприємців, найбільш ускладнюють розвиток малого 

бізнесу такі перешкоди: 

- складна процедура ліцензування та відкриття нового бізнесу, яка вимагає 

великих тимчасових і грошових витрат; 

- адміністративно-правові перешкоди, що виникають на шляху виконання 

малими підприємствами обов’язкових правил і процедур; 

- нестабільна політична ситуація в Україні; 

- корупція і проблеми регуляторної політики; 

- неефективність системи оподаткування; 

- труднощі, що виникають при сертифікації товарів, робіт, послуг; 

- часті перевірки з боку контролюючих та фіскальних органів; 

- відсутність мотивації, психологічної готовності та престижності заняття 

малим бізнесом; 

- труднощі отримання інформації з питань права, фінансів, 

бухгалтерського обліку, менеджменту, маркетингу; 

- відсутність глибоких професійних знань і можливості їх отримання; 

- відсутність нових ідей і новаторською ініціативи [6, с.25]. 

Насамперед, треба змінити позицію держави та її відношення до малого 

бізнесу, бо у сучасних умовах, він відіграє важливу роль не тільки у розвитку 

економіки країни, але також у вирішенні безлічі соціальних проблем, оскільки: 

знижує витрати, пов’язані з функціонуванням будь-якого виду підприємницької 

діяльності; забезпечує зайнятість населення; стимулює інвестиційну діяльність; 

збільшує товарну масу і споживчі послуги; породжує здорову конкуренцію. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ В 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ КОМПАНІЇ  

 

Клименко С.Є., к.е.н., доцент, 

Кондратенко В.О., студент, 

Запорізький національний університет 

 

Успішне подолання загроз і уникнення негативних наслідків ризиків для 

телекомунікаційних компаній є своєрідним показником їх стабільного 

функціонування, конкурентоздатності, операційної ефективності. 

Для керівників підприємств телекомунікаційної галузі управління 

ризиками представляє собою важливу частину стратегічного управління, що 

сприяє створенню необхідних умов для компанії в плані реалізації нею 

тактичних і стратегічних завдань. Останнім часом провідні телекомунікаційні 

компанії України все більше стали приділяти уваги питанням прогнозування, 

виявлення та профілактики ризиків підприємств. 

Станом на цей час українські телекомунікаційні компанії успішно 

впроваджують ризик-менеджмент і займають передові позиції серед компаній 

нефінансового сектору економіки країни. 

Управління ризиками є категорією динамічною, розглядається в часі і в 

просторі, вимірюється кількісно і якісно. Вивчення, аналіз і характеристика цих 

аспектів не лише створюють цілісне уявлення про процес, а й є обов’язковою 

умовою для створення механізмів управління безпосередньо процесом з метою 

покращення ризик-ситуацій. Тобто, управління ризиком – процес керований. 

Отже, актуальним є завдання створення механізму управління з усіма його 

елементами і ресурсами. Кожна складова також динамічно змінюються під 

впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів впливу: час – простір – 

кількість – якість. 

Питанням управління ризиками останнім часом приділяється значно 

більше уваги, в тому числі і в телекомунікаційній галузі. Тему операційного 

ризику розкриває в контексті своїх досліджень Шевцова Ю.В. [1, с. 53-68]. 

Розкриваючи зміст понять «операційний ризик», «процесний підхід», «ризик», 

«невизначеність і суб’єктність» дослідниця виходить на питання моделювання 

операційного ризику. 

Дослідники Меньшиков І.С. і Шелагін Д.А. [2, с. 91] розглядають питання 

ринкового ризику з метою підвищити точність оцінки потенціальних втрат у 

випадку реалізації такого ризику. Такий підхід є актуальним при розгляді 

питань, пов’язаних з ринком інфокомунікаційних товарів та послуг в Україні. 

Заслуговують на увагу підходи до вивчення ризик-ситуацій в 

телекомунікаційній галузі таких дослідників як Дайбова К.Е. і Ніколаєнко В.С. 

[3, с.155-160; 4, с.254-257; 5, с.105-120]. Питання управління ризик-ситуаціями 

вони розглядають через призму впровадження ІТ-проектів. Автори 

дотримуються точки зору, що реалізація ІТ-проектів створює зони ризику, які 
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впливають на успішність функціонування телекомунікаційних компаній. І 

пропонують шляхи вирішення питань через розробку та впровадження нових 

принципів управління ІТ-проектами. Суть нових принципів та підходів полягає, 

на їхню думку, в тому, щоб всі новації розглядалися і реалізовувалися в рамках 

основних моделей життєвих циклів діяльності телекомунікаційних компаній. 

При цьому, рекомендують не послабляти уваги щодо методичного 

забезпечення процесу управління ризиками. 

На сьогодні залишається актуальним процес остаточного вирішення 

питання визначення методологічних підходів щодо впорядкування та 

систематизації ризиків в телекомунікаційній галузі. Поясненням цьому є 

постійне зростання обсягів та видів операційної діяльності телекомунікаційних 

підприємств – динамічний процес, що потребує і відповідного динамічного 

реагування з боку наукового потенціалу галузі. 

Ризики розрізняються за багатьма ознаками, серед яких найбільш 

характерними, типовими є ознаки: за джерелами і передумовами виникнення; 

за природою і спрямуванням; за формою і змістом; за інтенсивністю руйнівного 

впливу; за тривалістю активної руйнівної дії; за рівнем небезпеки тощо. 

Для телекомунікаційних компаній на першому місці за функціональним 

призначенням є операційна діяльність із надання послуг. Виходячи з цього і 

ризики, пов’язані з операційною діяльністю є основними і завдають найбільшої 

шкоди для компанії. 

Кожна компанія обов’язково має розроблену під свої інтереси і можливості 

стратегію розвитку. Ніякої гарантії для компанії, що стратегія буде реалізована 

повністю, не може бути. Є лише певні припущення і прогнози. Тому, 

наступною групою ризиків є ризики стратегічного характеру, стратегічні 

ризики. 

Повсякденна операційна діяльність компанії потребує ресурсного 

забезпечення і підтримки за рахунок допоміжних супутніх процесів 

фінансового і матеріально-технічного забезпечення. Ця сфера діяльності 

телекомунікаційної компанії також не застрахована від втрат і збитків.  

Отже, для системного управління ризиками в телекомунікаційній галузі 

повинен бути розроблений спеціальний комплекс (механізм), ключовим блоком 

якого є контрольно-вимірювальний апарат. Саме він буде здійснювати 

моніторинг змін у внутрішньому і зовнішньому середовищах на предмет 

виникнення небезпечних ситуацій для функціонування підприємств галузі. 

Ідеальним був би варіант, якщо б цей комплекс був автоматичний. Але це 

неможливо, оскільки система управління компанією базується на 

інтелектуально-кадровому потенціалі. 

Практика прийняття рішень в економіці у більшості випадків доводить, що 

це здебільшого відбувається в умовах невизначеності стану зовнішнього і 

внутрішнього середовища. Будь-яка сфера людської діяльності несе в собі 

потенційну можливість появи ризиків. На результати прийнятих рішень 

системно впливає безліч факторів. 
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В умовах ринкової економіки, в контексті грошово-комерційної діяльності, 

кожен менеджер працює в умовах потенційної появи ризиків. Ризики несуть в 

собі загрозу для економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності. 

Керівник підприємства відповідає за їх наслідки, оскільки вони справляють 

негативний вплив на конкурентні позиції компанії на ринку. Керівник має 

докладати максимально зусиль на професійному рівні, щоб заздалегідь 

передбачити появу ризиків і вжити випереджувальних заходів. При цьому треба 

враховувати фактор невизначеності. 

Говорячи про ризики, слід мати на увазі, що ризики у підприємницькій 

діяльності мають як теоретичне, так і прикладне значення. Ризик несе в собі не 

тільки ймовірні негативні наслідки, а й позитивні зміни для економічних 

агентів. Тому, ризиками необхідно управляти. 

Управління ризиком – це прогнозування розвитку подій на кілька кроків 

наперед та активізація роботи у напрямі посилення позитивного ефекту для 

підприємства. 

Галузь зв'язку в сучасному її тлумаченні як галузі виробничої і соціальної 

інфраструктури, що поєднує в собі власне галузь зв'язку та галузь 

інформаційних технологій, генерує значний спектр послуг для 

телекомунікаційного ринку. 

Телекомунікаційна галузь на ринку інфокомунікацій надає такі послуги як 

послуги телефонії (місцевий, міжміський, міжнародний зв'язок), мобільний 

зв'язок, документальний зв'язок, включаючи передачу даних, супутниковий 

зв'язок тощо. Види послуг постійно поширюються, з’являються нові види, 

наприклад, оренда телекомунікаційних каналів. 

Характерними ознаками розвитку телекомунікаційної галузі України в 

сучасних умовах є збільшення обсягів послуг з використанням Інтернету, 

зростання сегменту мобільних комунікацій і зменшення частки традиційних 

послуг зв’язку і, як наслідок, призупинення зростання доходів у цій сфері 

діяльності. Активізуються процеси лібералізації, приватизації та конвергенції 

інфокомунікаційних послуг. 

Телекомунікаційна галузь зливається з іншими галузями, що зрештою 

закономірно приведе до створення глобального інформаційно-

телекомунікаційного сектору в економіці. На цьому шляху розвитку та 

трансформації галузі її підприємства і компанії стикаються з ризиками, які 

виникають з різних причин – від недосконалості в організації бізнес-процесів 

до стратегічних ризиків: кредитні ризики, ринкові ризики, ліквідні ризики 

тощо. 

Для телекомунікаційної галузі України, особливо для крупних компаній і 

підприємств, останнім часом звичайною практикою стало управління ризиками. 

Причому, найбільше уваги приділяється створенню та запровадженню у 

практику систем комплексного управління підприємством. 

В умовах інтенсивного формування реальної системи ризиків 

телекомунікаційні компанії змушені шукати нові шляхи отримання сталого 

прибутку, вагомих фінансових результатів. Очевидними й найбільш 
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реалістичними на сьогодні є такі фундаментальні напрями як: залучення та 

утримання клієнтів шляхом створення для них нестандартних, вигідних і 

цікавих пропозицій; розробка ефективних і динамічних бізнес-процесів на 

основі високих технологій з мінімізацією операційних ризиків (нетипові 

ситуації в рамках бізнес-процесів); створення інтегрованої системи управління 

ризиками в рамках стратегії розвитку компанії. 

Особливості управління операційними ризиками для телекомунікаційних 

компаній полягають в тому, що великі операційні втрати обумовлені такими 

факторами, як: неправильна маршрутизація повідомлень; зовнішнє і внутрішнє 

шахрайство; помилки при формуванні рахунків; впровадження нових тарифів, 

продуктів; недосконалість бізнес-процесів; неповні або невірні деталізовані 

облікові записи по дзвінках в тарифікаційних або біллінгових програмах; 

помилки у взаєморозрахунках з операторами; погана інтеграція систем; 

помилки тарифікації; операторське шахрайство тощо. 

Адже, система управління ризиками в телекомунікаційній компанії 

повинна дозволити: 

 виявити ризики, які найбільше впливають на результати діяльності 

компанії і розробити ефективну систему заходів щодо їх мінімізації; 
 проведення комплексної роботи з управління ризиками на основі 

розмежування ризикових подій за напрямами діяльності та рівнями управління; 
 покращити показники діяльності компанії, забезпечивши зниження 

можливих ризикових втрат і оптимізацію витрат на всі заходи, спрямовані на 

мінімізацію ризиків; 
 використання додаткових критеріїв для прийняття управлінських рішень 

в плані підвищення ефективності системи управління компанії; 

 збільшити довіру акціонерів до менеджменту компанії; 
 забезпечити зростання капіталізації компанії, підвищення кредитних та 

інвестиційних рейтингів тощо. 

Однак ризик не слід розглядати як єдиний параметр в управлінні 

діяльністю компанії. Існує безліч інших компонентів, не менш істотних для 

ефективного функціонування компанії. Тому важливим є інтегрування процесу 

управління ризиками в загальний процес прийняття рішень. Оцінка ризику 

повинна бути системною і не допускати інтуїтивного підходу. Саме тому 

провідні компанії змінили підхід до управління ризиками. Вони здійснили 

перехід від нерегулярного «експертного» управління обмеженим набором 

ризиків до безперервного інтегрованого контролю над усім різноманіттям 

ризиків. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВИЙ БОРГ» ТА 

ЗАСОБІВ ЙОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Матвійчук В. І., к.е.н., доцент, 

Громко Є.О., студентка 

Донецький національний університет ім. В. Стуса, м. Вінниця 

 

Для здійснення господарської діяльності будь-яке підприємство потребує 

наявності певних фінансових ресурсів. У більшості випадків власних 

фінансових коштів суб’єкту господарювання не вистачає і він змушений 

залучати позикові джерела фінансування. Як наслідок, у підприємства виникає 

фінансовий борг. У вітчизняній літературі та законодавчих актах немає чіткого 

тлумачення та розуміння терміну «фінансовий борг», що призводить до 

ототожнення його з поняттями «заборгованість» та «зобов’язання». 

З погляду на зазначене, метою дослідження є визначення сутності поняття 

«фінансовий борг» як економічної категорії з урахуванням напрацювань 

вітчизняної та зарубіжної практики та розробки принципів його управління, що 

дозволяють оптимізувати розміри фінансового боргу при забезпеченні 

формування фінансових результатів на відповідному рівні.    

В законодавстві, вітчизняній та зарубіжній спеціальній науковій літературі 

зустрічаються різноманітні поняття, які характеризують боргові відносини. Їх 

вивчення та систематизація дозволили запропонувати власні визначення таких 

боргових понять, як фінансовий борг, зобов’язання, заборгованість та 

фінансове зобов’язання (табл.1).  

Проте в розвинутих країнах, на відмінну від вище перерахованих понять, 

економістами використовується такий термін, як «фінансовий борг», який є 

результатом господарської діяльності підприємства. Під цим поняттям 

розуміють суму неопераційної заборгованості, яку має економічний суб’єкт [1].  

Кожна компанія виконує як операційну, так і неопераційну діяльність, що 

сприяє виникненню відповідних видів боргу: операційного і неопераційного. 

Згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові інструменти» [2], операційна 

діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, 

які не є інвестиційною чи фінансовою. Звідси операційний борг – це борг, який 

пов’язаний з залученням коштів виключно на операційну діяльність. 

 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/49_2015nikolaenko.htm


36 

 

Таблиця 1 - Визначення термінів, які характеризують боргові відносини, за 

результатами дослідження публікацій  сучасних науковців 

 
Термін Запропоноване визначення 

Грошовий 

борг 

це форма взаємовідносин, яка виникає між однією  стороною (дебітором) 

та іншою (кредитором), з приводу передачі відповідної суми грошей або 

матеріальних цінностей у тимчасове використання на відповідних умовах.  

Зобов’язання 
це економічні відношення між суб’єктами господарювання, які виникли в 

результаті минулих подій та потребують погашення у відповідний термін. 

Заборгованість 

це сума грошей/товарів, яка має бути повернута позичальником кредитору 

у відповідний строк, задля запобігання формуванню фінансових боргів 

підприємства.  

Фінансове 

зобов’язання 

 

це різновид зобов’язання, що виникає в результаті здійснення 

підприємством неопераційної діяльності, яка ґрунтується на контрактній 

основі та пов’язана з передачею/обміном одним підприємством відповідної 

суми грошей/інших активів другому підприємству на обов’язкових умовах 

сплати відсотків за користування цими джерелами фінансування.  

 

В українському законодавстві такого визначення, як «неопераційна 

діяльність», не існує, але під нею розуміють [3] сукупність операцій з 

придбання та продажу довгострокових активів, а також короткострокових 

фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. Таким чином, 

неопераційний борг – це борг, що виникає внаслідок залучення позикових 

коштів для виконання операцій фінансового та інвестиційного характеру. 

Неопераційний борг може виникнути внаслідок розбіжностей між 

обсягами власного та позикового капіталу, який отримано на довгостроковий та 

короткостроковий термін. Компанія, що використовує позиковий капітал, має 

можливість завдяки цьому отримати більш значний фінансовий потенціал свого 

розвитку і можливості приросту значення показника фінансової рентабельності. 

Позиковий капітал – це кошти, які використовуються для фінансування 

господарської діяльності підприємства на принципах строковості, зворотності, 

платності та забезпеченості. До складу залученого капіталу входять: 

короткострокові, довгострокові зобов’язання та кредиторська заборгованість 

[4]. Найчастіше, основними видами перелічених зобов’язань, що формують 

залучений капітал, виступають кредити (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Види кредитів, які використовують підприємства в своєї 

діяльності  

 

Причиною виникнення фінансового боргу можна визначити банківський 

кредит та кредити під цінні папери. Саме використання таких кредитів формує 

фінансові зобов’язання, що носять неопераційних характер. 
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При визначенні потреби у фінансовому кредиті, особливо у великих 

розмірах, необхідно об’єктивно оцінювати здатність підприємства до 

погашення боргового зобов’язання та здійснювати постійний моніторинг 

показників фінансового стану підприємства. Одним з таких показників 

виступає показник чистого боргу по балансу, який деякі автори ототожнюють з 

поняттям «фінансовий борг» [5]. Для формування чіткого розуміння різниці 

між цими поняттями проведено аналіз тлумачення поняття «фінансовий борг» 

(табл. 2) та зроблена спроба систематизувати складові елементи цього поняття 

(рис. 2). 

Діяльність підприємства безпосередньо пов’язана з управлінням 

фінансовим боргом, адже ефективне використання позикових коштів дозволяє 

суттєво розширити обсяг господарської діяльності підприємства, забезпечити 

більш ефективне використання власного капіталу, прискорити формування 

цільового фінансування і на цій підставі підвищити ринкову вартість 

підприємства. Для отримання відповідних результатів необхідно: оптимізувати 

розміри фінансового боргу; контролювати своєчасність погашення фінансового 

боргу; прагнути збереження фінансових результатів діяльності підприємства.  

Таблиця 2 – Співставлення визначення терміну «фінансовий борг» 
Поняття/джерело Визначення  

Фінансовий борг/ 

Financial Debt[1] 

Сума неопераційної заборгованості, яку має компанія. Її можна 

розглядати як борг, який не є критичним для діяльності підприємства. 

Фінансовий борг/ 

Financial Debt[6] 

Це показник неопераційного боргу компанії. Операційна заборгованість 

буде включати елементи  кредиторської заборгованості. 

Чистий борг/  

Net Debt[7] 

Це показник фінансової ліквідності, який використовується для оцінки 

здатності компанії сплачувати свої зобов'язання шляхом порівняння 

його загального боргу з його ліквідними активами. Іншими словами, цей 

розрахунок показує, скільки боргу має компанія відносно своїх 

ліквідних активів. Таким чином, демонструється його здатність негайно 

погасити борг, якщо його вимагають. 

Чистий борг/  

Net Debt[8] 

Частина загального боргу, який не може бути виплачений шляхом 

реалізації найбільш ліквідних активів. 

 
Рисунок 2 – Елементи, які характеризують сутність поняття «фінансовий 

борг»  
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Згідно вищеперерахованих вимог метою управління фінансовим боргом є 

оптимізація розмірів фінансового боргу при збереженні формування значень 

фінансових результатів на відповідному рівні. 

Управління фінансовим боргом є складовою частиною управління 

структури капіталу, так як більшість підприємств формує свій капітал за 

допомогою позикових коштів. Залучені гроші підприємства використовують 

для необхідних закупівель, розширення та покращення виробництв (з метою 

зростання ринкової вартості підприємства), але за  умови, що кошти не 

заморожуються на тривалий час в обороті та спрямовані на цільове 

використання. В іншому випадку така фінансова заборгованість переростає в 

довгостроковий фінансовий борг, що може призвести  погіршення фінансових 

показників та до можливих витрат, у вигляді штрафів та пені.  

Для досягнення поставленої мети, підприємству необхідно дотримуватись 

відповідних принципів в управлінні фінансовим боргом: орієнтуватись на 

стратегічні цілі розвитку підприємств; раціонально побудувати структуру 

капіталу; оцінювати ефективність використання фінансових ресурсів; 

контролювати значення показників фінансової стійкості підприємства. При 

цьому завданнями підприємства в управлінні фінансовим боргом є наступні: 

визначення джерел отримання коштів і розмірів фінансового боргу; визначення 

термінів кредитування; визначення сфери вкладання позикових коштів. 

Результатом виконання всіх принципів та вирішення завдань управління 

фінансовим боргом є збереження фінансової стійкості підприємства та 

максимізація його ринкової вартості. Якщо підприємство не досягає 

поставленої мети, то необхідно коригувати та налагоджувати управління 

фінансовим ресурсами підприємства.   

Отже, в українському законодавстві існує значна кількість понять, які 

характеризують боргові відносини, але відсутнє теоретичне визначення  

поняття «фінансовий борг». Саме тому економічні суб’єкти його порівнюють з 

такими поняттями, як «заборгованість», «зобов’язання» та «чистий борг». 

Проте, ці терміни  не розкривають механізм виникнення фінансового боргу, а 

тільки виступають його окремими складовими елементами. В ході дослідження 

було виявлено, що фінансовий борг складається з сукупності таких кредитів, як 

фінансовий та кредит під цінні папери. Це пов’язано з тим, що альтернативою 

терміну «фінансовий борг» в українському законодавстві та науковій літературі 

слугують поняття «фінансові зобов’язання», а різновидом «фінансових 

зобов’язань» є фінансовий кредит і кредит під цінні папери (випуск облігацій).  

В ході дослідження було встановлено, що чистий фінансовий борг 

виступає похідною фінансового боргу та характеризує фінансове становище 

підприємства. Саме це виступає напрямком подальшого наукового 

дослідження, спрямованого на вирішення завдань удосконалення управління 

фінансовим боргом підприємства.  
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На современном этапе развития общества одной из наиболее актуальных 

проблем в сфере предпринимательской деятельности является правовое 

регулирование конкуренции, поскольку, как полагают многие специалисты, 

конкуренция является неотъемлемым элементом предпринимательской 

деятельности. 

Так, И.А. Смагина отмечает, что конкуренция представляет собой 

необходимое условие и важнейший способ эффективного осуществления 

предпринимательской деятельности [3]. 

Исходя из данного положения, можно утверждать, что необходимым 

элементом права на осуществление предпринимательской деятельности можно 

считать право предпринимателя на участие в добросовестной конкуренции, 

которое следует рассматривать в качестве элемента его правового статуса. Под 

данным правом понимается возможность предпринимателя действовать 

самостоятельно и требовать совершения правомерных действий от своих 

конкурентов и других хозяйствующих субъектов; производить конкурентные 

действия в отношении иных субъектов предпринимательства (конкурентов), 

которые направлены на приобретение прибыли путем привлечения внимания к 

своим товарам (работам, услугам) и, благодаря этому, повышения 

потребительского спроса.  

Субъект предпринимательства вправе рассчитывать на возможность 

свободного (т.е. юридически равного для всех предпринимателей) доступа на 

рынок, что позволяет осуществлять аналогичную (сходную) 

предпринимательскую деятельность по удовлетворению спроса потребителей. 

Кроме того, ему должно быть предоставлено право совершать иные (ценовые и 

неценовые) конкурентные действия, а именно: снижение цен, занятие более 

https://zakon.rada.gov.ua/
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удобного месторасположения, повышение качества, потребительских свойств 

товара, использование рекламы, оригинальной упаковки, товарных знаков и др.  

Основным правовым актом, регулирующим проблемы конкуренции в 

Республике Беларусь, является Закон Республики Беларусь 2013 г. № 94 (в ред. 

Закона Респ. Беларусь от 8 янв. 2018 г. № 98-З) «О противодействии 

монополистической деятельности и развитии конкуренции» [2]. 

Понятийный аппарат Закона Республики Беларусь № 98-З изложен в ст. 1, 

в том числе и все основные, используемые в нем понятия, относящиеся 

непосредственно к конкуренции. В частности: 

Под конкурентами понимаются хозяйствующие субъекты, которые 

осуществляют продажу и (или) приобретение товаров на одном товарном 

рынке. 

Понятие «конкуренция» трактуется как «состязательность хозяйствующих 

субъектов, при которой самостоятельными действиями каждого из них 

исключается или ограничивается возможность в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 

товарном рынке» [2]. 

Исходя из данного определения, можно установить следующие признаки 

понятия «конкуренция»: 

- состязательность (борьба) на рынке между субъектами 

предпринимательства, которая важна для конкурентной деятельности (для 

конкуренции необходимо наличие соперников на рынке, цели в 

конкурентной борьбе достигаются за счет конкурентов);  

- активное поведение предпринимателей в процессе осуществления 

состязательности; 

- ограничение возможности предпринимателей односторонне влиять на цены 

и другие условия сделок — как результат состязательности. 

Конкуренция разграничивается на добросовестную конкуренцию и 

недобросовестную.  

Наличие на рынке добросовестной конкуренции можно установить по 

следующим основным признакам: 

- на рынке осуществляют предпринимательскую деятельность независимые 

поставщики достаточно большого количества товаров; 

- на рынке присутствует достаточно большое количество независимых 

покупателей товаров; 

- поставщики (продавцы) и потребители (покупатели) не заключают 

соглашения, ограничивающие конкуренцию; 

- наличие на рынке свободного доступа к сырью, капиталам и другим 

хозяйственным ресурсам. 

Недобросовестная конкуренция предполагает осуществление 

хозяйствующим субъектом или несколькими хозяйствующими субъектами 

действий, направленных на приобретение преимуществ (выгод) в 

предпринимательской деятельности и при этом противоречащих Закону 
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Республики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и 

развитии конкуренции», иным законодательным актам и актам 

антимонопольного законодательства или требованиям добросовестности и 

разумности и которые могут причинить или причинили убытки другим 

конкурентам либо могут нанести или нанесли вред их деловой репутации [2]. 

На основе выше изложенных признаков конкуренции Т.Д. Коломиец и Г.С. 

Абросимов попытались выявить юридическое содержание конкуренции, в 

которое входят: 

— понимание конкуренции как разновидности социального регулятора, 

влияющего на поведение различных хозяйствующих субъектов; причем право, 

являясь одним из элементов системы социального регулирования, имеет 

непосредственную связь с конкуренцией и воздействует на нее; именно 

конкуренция, как правило, является наиболее естественным и в силу этого 

наиболее эффективным регулятором цен на рынке. 

— трактовка конкуренции как предпосылки осуществления прав 

потребителей (в частности, право на выбор товаров (работ, услуг) или на 

получение информации). Реализация данных прав возможна только в условиях 

добросовестной конкуренции, отсутствие которой практически превращает 

многие из данных прав в фикцию или значительно их ограничивает; 

— отношение к конкуренции как к правомерной деятельности на рынке 

субъектов предпринимательства, которые стремятся получить наиболее 

выгодные условия для производства и сбыта товаров (работ, услуг) законными 

способами;  

— рассмотрение конкуренции как общественные отношения, 

складывающиеся между хозяйствующими субъектами в процессе их 

предпринимательской деятельности; эти отношения урегулированы нормами 

права, содержащимися в различных актах законодательства (прежде всего в 

антимонопольном законодательстве) [4]. 

В качестве юридической предпосылки для конкуренции выступает свобода 

экономической деятельности (свобода предпринимательства, т.е. свобода 

конкуренции), гарантированная ст. 13 Конституции Республики Беларусь: 

«Государство гарантирует всем равные возможности свободного использования 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности» [1]. 

Свобода предпринимательской деятельности предполагает гарантию 

реализации конституционных принципов единства экономического 

пространства, свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, 

свободы экономической деятельности и поддержки конкуренции. 

Применительно к конкурентным отношениям данные гарантии закреплены в 

антимонопольном законодательстве, регулирующем отношения между 

участниками предпринимательской деятельности, с одной стороны, и 

государством в лице уполномоченных органов, с другой стороны.  

Конкурентные отношения могут возникать в определенных сферах 

предпринимательской деятельности, именуемых конкурентными рынками 
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(товарными и финансовыми), иначе говоря, характеризуемых наличием на них 

конкурентной среды. 

Добросовестная конкуренция поддерживается государством и охраняется 

различными правовыми средствами. Более того, такая поддержка 

рассматривается в качестве обязательной деятельности государства в лице его 

органов и должностных лиц по созданию условий для появления, развития и 

существования добросовестной конкуренции. 

Организационные гарантии в сфере поддержки конкуренции выражаются в 

деятельности органов судебной и исполнительной власти. Конституция 

Республики Беларусь ст. 60 гарантирует каждому судебную защиту его прав и 

свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные 

законом сроки. Граждане защищают свои права и законные интересы в судах 

общей юрисдикции, юридические лица и граждане в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности — в рамках 

системы экономических судов. 

Антимонопольный орган, относящийся к системе исполнительной власти, 

являясь непосредственным проводником государственной конкурентной 

политики, имеет достаточно большой круг полномочий (ст. 14 Закона 

Республики Беларусь о противодействии монополистической деятельности и 

развитии конкуренции) и осуществляет защиту прав и законных интересов 

хозяйствующих субъектов в административном порядке. 

Государственное регулирование конкуренции выражается в 

целенаправленной государственной деятельности, осуществляемой на 

основании и в пределах, допускаемых законодательством Республики Беларусь, 

по установлению и реализации правил хозяйствования на товарных и 

финансовых рынках с целью защиты добросовестной конкуренции и 

обеспечения эффективности рыночных отношений. 

В качестве важнейших направлений (форм) государственного 

регулирования конкуренции выступают нормативное и организационное 

воздействие.  

Под нормативным регулированием понимается установление в 

нормативных правовых актах правил ведения хозяйственной 

(предпринимательской) деятельности, а также контроль за ее осуществлением. 

Нормативное регулирование проявляется в антимонопольном 

законодательстве. 

Организационное регулирование подразумевает создание государством и 

наделение соответствующими правами различных органов государственной 

власти, которые способны оказывать реальное положительное воздействие на 

экономические отношения и обеспечивают их эффективность. 
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Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ 

  

Сектор малого і середнього підприємництва  став  визнаною у всьому світі 

рушійною силою, що генерує національне багатство шляхом створення більшої 

кількості робочих місць, зростання валового внутрішнього продукту, а також, 

стимулювання росту  конкурентоспроможності і інноваційного розвитку  

потенціалу економіки.  

Поряд із тим, підприємці сьогодні у своїй діяльності стикаються з великою 

кількістю труднощів та проблем, вирішувати які вони змушені самостійно, не 

маючи достатньої підтримки з боку держави. Проте, роль малого та середнього 

бізнесу для України дуже складно переоцінити, а тому вкрай важливо надавати 

необхідну підтримку даному сектору бізнесу. 

Проблемам розвитку малого підприємництва присвячено чимало робіт 

вітчизняних і зарубіжних вчених, а саме: Ю. Авксентьєва, Н. Галан, З. 

Варналія, К. Воронич, В. Дергачової, О. Кужеля, М. Бєлопольського, В. Гейця, 

Л. Дмитриченко та багато інших. Однак, в сучасних умовах реформування 

економіки України виникає необхідність поглибленого дослідження проблем та 

перспектив розвитку малого бізнесу, що дозволить розробити ефективні заходи 

щодо забезпечення його розвитку. 

Метою даного дослідження було визначення сучасних напрямів державної 

підтримки та стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні, 

зокрема, напрямів фінансової підтримки. 

Державна підтримка розвитку малого і середнього підприємництва (МСП) 

в Україні здійснюється відповідно до прийнятих законодавчих та нормативних 

документів. Основу нормативно-правового забезпечення державного 

регулювання МСП складають наступні документи: 

- Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні»від 22.03.2012 р.  № 4618-VI; 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11300094
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- Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні» від 21 грудня 2000 р. № 2157-III; 

- Закон України «Про засади державної регіональної політики» від 

26.11.2015 р. № 156-VIII; 

- Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» від 

01.07.2014 р. № 1555-VI; 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Стратегія розвитку малого і 

середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року» від 24 .05. 2017 р. 

№ 504-р. 

Зазначимо, що   основним нормативно-правовим документом у даному 

напрямі є Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва». Планові напрямки розвитку малого і середнього 

підприємництва визначені в «Стратегії розвитку малого та середнього 

підприємництва в Україні на період до 2020 року». Закон України «Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання» встановлює правові засади 

проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання, 

здійснення контролю за наданням такої допомоги для конкуренції, надання 

захисту та розвитку конкуренції, підвищення прозорого функціонування 

системи державної допомоги. Корисним для контролю за наданням державної 

допомоги став «Портал державної допомоги», розроблений Антимонопольним 

комітетом України при підтримки проекту міжнародної технічної допомоги ЄС 

для збору інформації про чинну та нову державну допомогу, що містить реєстр 

державної допомоги, реєстр рішень, реєстр справ тощо.  

Створення сприятливого середовища для ведення бізнесу та розвитку 

підприємництва є одним із середньострокових напрямів реформування, 

зазначених у Стратегії сталого розвитку «Україна–2020». 

Аналіз існуючого нормативного забезпечення дозволів нам визначити 

наступні види державної підтримки суб’єктів малого і середнього 

підприємництва: фінансова підтримка, інформаційна підтримка, 

консультативна підтримка у сфері інновацій, науки, промислового 

виробництва; підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва, що 

провадять експортну діяльність;  підтримка у сфері підготовки, перепідготовки 

і підвищення кваліфікації управлінських кадрів та кадрів для ведення бізнесу. 

Головним органом в системі центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізацію політики у сфері підприємництва є 

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України. 

Отже, в нашій державі створено досить розвинуту законодавчу базу щодо 

стимулювання та розвитку малого підприємництва, передбачено широко коло 

напрямів його підтримки. 

Незважаючи на це, й на досить високу здатність підприємств малого і 

середнього бізнесу до виживання та розвитку в складних умовах 

господарювання, МСП на 35% є збитковим: за статистикою, позитивні 

фінансові результати до оподаткування мають лише 62–65% підприємств [1]. 
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Частка МСП в Україні становить більше 96%, однак, на цих підприємствах 

зайнято лише близько 59–61% працюючих, тоді як в Японії, наприклад, цей 

показник наближається до 80%, а в більшості країн Європи знаходиться на 

рівні 50–70% [1]. 

За результатами дослідження з’ясовано, що основними проблемами 

розвитку МСП в Україні є, насамперед, існування правових, економічних, 

адміністративних перешкод в реалізації прав на підприємницьку діяльність.  

Цей факт підтверджується тим, що  Україна займає 71 місце серед 190 країн 

світу в міжнародному рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business-2019, 

розробленому експертами Світового Банку і Міжнародної фінансової 

корпорації.  

Негативний вплив на розвиток МСП мають також, нестабільне та 

непередбачуване регуляторне середовище, в якому функціонують суб’єкти 

малого і середнього підприємництва; нестабільність фінансової системи, 

девальвація гривні; підвищення тарифів на енергоресурси, зниження доходів 

населення та  скорочення внутрішнього споживчого попиту; висока вартість 

кредитних ресурсів для суб’єктів малого і середнього підприємництва, 

недостатня ефективність роботи існуючих об’єктів інфраструктури підтримки 

підприємництва, а також, недостатній рівень фінансової підтримки  [3].  

Фінансова наука розрізняє методи державної фінансової допомоги на 

прямі, тобто надання прямої фінансової допомоги суб’єктам підприємництва, та 

непрямі, тобто, опосередковано, шляхом впливу держави на економічні 

інтереси суб’єктів підприємництва, створення привабливого бізнес-середовища, 

використання інструментів фінансово-бюджетної, грошово-кредитної, цінової, 

податкової, інвестиційної та іншої політики. 

Державна фінансова підтримка МСП надається за рахунок державного та 

місцевих бюджетів, позабюджетних коштів, у тому числі коштів одержаних від 

приватизації державного майна та інших джерел фінансування, приватних та 

іноземних інвестицій. Так, у існуючому законодавстві органам державної влади 

та місцевого самоврядування рекомендовано, виділяти для підтримки малого 

підприємництва кошти в розмірі не менше 0,5 % річних доходів відповідних 

бюджетів. Обсяг щорічних асигнувань на державну підтримку малого 

підприємництва має бути, також,  визначений у спеціальному фонді видатковій 

частині Державного бюджету України. Розпорядником цих коштів є 

  .. 

В Україні існує три потенційно доступні джерела одержання фінансових 

ресурсів для МСП: 

- Український фонд підтримки підприємництва; 

- Український державний фонд підтримки селянських (фермерських) 

господарств; 

- Державний інноваційний фонд України. 

Діяльність цих фондів,  має створити сприятливі умови  щодо реалізації 

державної політики розвитку підприємництва шляхом залучення й ефективного 

використання фінансових ресурсів на поворотній або безповоротній основі, 
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фінансування цільових програм і проектів, часткової сплати відсотків з наданих 

підприємцям кредитів установами банків, можливість отримати освітню, 

консультаційну, гарантійну і, зокрема, пільгову фінансово-кредитну підтримку, 

участі в реалізації міжнародних договорів у частині фінансового забезпечення 

розвитку підприємництва в Україні.  

Також, в Україні існує чимало міжнародних  програм підтримки 

підприємців: 

- EU4 Business; 

- Програми ЄС підтримки приватного сектору в Україні – EU SURE (EU 

Support to Ukraine to Re-launch the Economy); 

- Програма наукових досліджень та навчання Європейського 

співтовариства з атомної енергії Горизонт 2020 (2014-2018;) 

- Програма ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього 

бізнесу (COSME) (2014-2020)"; 

- Програма для управлінських кадрів сфери підприємництва України (Fit 

for partnership with Germany); 

- Unlimit Ukraine by EBA - Програма розвитку та підтримки малого 

українського бізнес. 

На наш погляд, державна має створити належні умови щодо залучення  

суб’єктів МСП до таких програм та  використати можливості отримання 

необхідної  фінансової допомоги. 

Зрозуміло, що значна роль у реалізації державних програм щодо підтримки 

та розвитку МСП  належить місцевим органам влади, які  на регіональному 

рівні  мають сприяти  створенню сприятливих умови для розвитку малого і 

середнього підприємництва та забезпечення зайнятості населення. Прикладом 

може бути Донецька область, де проводиться програма підтримки майбутніх 

підприємців «Український донецький куркуль». В рамках цієї Програми тільки 

у 2018 році із обласного бюджету було профінансовано 81 проект на загальну 

суму 35,07 млн. грн., а з  початку дії програми створено більше чотирьохсот 

робочих місць. Дію програми планується продовжувати у 2019-2020 роках.   

Дослідження показало, що мале підприємництво потребує державної 

підтримки в питаннях, які можна вирішити лише на державному рівні. 

Подальші дослідження в цьому напрямку повинні бути направлені на 

визначення і забезпечення умов щодо проникнення новітніх технологій у сферу 

малого бізнесу, створення розвинутої системи інфраструктури (бізнес-центри, 

бізнес-інкубатори, технопарки, лізингові центри, кредитні спілки, фонди 

підтримки підприємництва, інвестиційні, інноваційні фонди і компанії, 

інформаційно-консультативні, страхові компанії). Метою таких державних 

заходів мають бути:полегшення умов створення бізнесу та підвищення 

ефективності його ведення, забезпечення зайнятості населення та підвищення 

доходів і рівня життя. 
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Банківська система є невід'ємною рисою ринкової економіки. Ця галузь 

займає провідне місце у загальному механізмі організації та регулювання 

господарського життя держави, вона забезпечує ефективний обіг фінансових 

ресурсів, а також є важливим фінансовим посередником, який сприяє 

акумулюванню тимчасово вільних коштів та використанню їх в активних 

операціях, тим самим створюючи базові передумови суспільного відтворення та 

розвитку підприємництва. Безперебійність та ефективність функціонування 

банківської системи України впливає на темпи економічного розвитку та успіх 

соціально-економічних перетворень у державі в цілому.  

Проблеми розвитку банківського сектору України набувають особливого 

значення в умовах євроінтеграції та на фоні світового процесу глобалізації 

фінансових ринків. Від рівня розвитку банківської системи, її надійності та 

можливості конкурувати з іноземними фінансовими установами значно 

залежить й ефективність функціонування усієї економіки держави. Проте у 

даний час банківський сектор України послабила значна кількістю проблем, 

пов'язаних з поточною кризою, несприятливими політичними, економічними 

умовами, збройним конфліктом і це вимагає приділити особливу увагу 

встановленню шляхів вирішення даних проблем та пріоритетів розвитку цього 

важливого  сегменту економіки країни. Банківська система в сучасних умовах - 

це одна з умов стабілізаційної політики держави, що викликає до неї особливий 

інтерес.  

Проблеми розвитку банківської системи України є дискусійними та 

знайшли своє відображення в працях багатьох вітчизняних дослідників: 

Болгара Т. М., Бондарчука М.К., Гальчинського А.С., Демківського А.В., 

Кузнєцової С.А., Прокопенко І.Ф., Ярошевича Н.Б. та інших. Проте  в умовах 

постійних змін економічної ситуації у державі необхідно доповнювати праці 

науковців сучасними дослідженнями стану банківської системи України. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Комерційні (неемісійні) банки 

Метою роботи є виявлення проблем банківської системи України для 

подальшого виділення пріоритетів її розвитку в сучасних умовах. 

Банківська система – це сукупність взаємопов'язаних банків та кредитних 

установ, які функціонують в межах єдиного фінансового механізму країни; 

складова частина кредитної системи [2, с. 56]. Згідно з законом України "Про 

банки і банківську діяльність" банківська система України є дворівневою та 

складається з: 1-го рівня – Національного банку України та 2-го рівня - 

комерційних банків, які працюють з дозволу та під контролем НБУ на підставі 

індивідуальних ліцензій. У загальному вигляді банківська система України 

може бути представлена наступною схемою (рис. 1) [1]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  - Структура банківської системи України 

 

Необхідно вказати, що на сучасному етапі банківська система України 

перебуває в стані модернізації до європейських стандартів і має можливості для 

подальшого розвитку. В Україні процеси глобалізації найбільш відчутно 

проявляються через тенденцію зростання іноземного капіталу в банківському 

секторі, так у 2018 р., порівняно з 2013 р. дана частка капіталу зросла майже на 

12% та встановилася у розмірі 45,7% [4]. Така тенденція окрім позитивного 

впливу  (залучення в Україну нових фінансових продуктів, інноваційних 

банківських технологій, підвищення сукупного капіталу банківської системи, 

забезпечення економіки стабільними кредитними ресурсами) несе і ряд 

потенційних загроз (серйозні структурні зрушення та диспропорції в 

банківській системі, відтік капіталів за кордон, посилення іноземного контролю 

над банківською системою України; зростання дії позаекономічних факторів, 

наростання розриву між розвитком реального і фінансового секторів 

економіки). 

Останнім часом банківська система України функціонує в кризових 

умовах, обумовлених несприятливим станом економіки, нестабільною 

політичною ситуацією, військовими подіями у країні, недоліками державної 

політики, пов’язаними, у тому числі, з проведенням структурних реформ. 

Банківська система України належить до сектору економіки, в якому 

розвиток ринкових відносин відбувається досить швидко та наявний високий 

рівень конкуренції, тому кількість банківських установ значно впливає на 

економіку держави. Починаючи з 2015 р. в Україні встановилася тенденція на 

зниження кількості діючих банків, так у 2018 р. відбулося скорочення даної 

величини на 14,6% (рис. 2) [4]: 
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Рисунок 2 - Динаміка кількості банків України за 2013-2018 рр., одиниць 

Потрібно зазначити,  що за підсумками 2018 р. українські платоспроможні 

банки вперше, починаючи з 2013 р., отримали чистий прибуток у розмірі       

21,7 млрд грн., який перевищив минулу величину даного показника на          

20,3 млрд. грн. При цьому у 2017 р. банківська система отримала збитки у 

розмірі 26,5 млрд. грн. (рис. 3) [4]. Прибутковості банків сприяли такі фактори 

як зростання кредитування більш ніж на 30% в річному обчисленні; зниження 

процентних ставок за вкладами громадян; зменшення обсягів формування 

резервів більше, ніж у 2 рази. Крім того, прибуток у 2018 р. був сформований, 

головним чином, групою банків з іноземним капіталом (15 млрд грн.) та 

"ПриватБанком" (11,7 млрд грн.) [3]. 
 

 

Рисунок 3 - Прибуток (збиток) банківської системи України протягом 

2013-2018 рр.  

 
Таким чином, в цілому банківська система України повільно 

відновлюється після кризи. Проте наявні темпи зростання кредитної активності 

залишають бажати кращого через низьке зростання реальної економіки, 

недосконалість судової системи і жорстку монетарну політику, при цьому 

спостерігається низька операційна ефективність державних банків. Все це 

заважає процесу врегулювання проблемної заборгованості, що необхідно для 

очищення балансів і повноцінного виходу українських банків на новий рівень 

розвитку. 

До проблем розвитку банківської системи України також можна віднести 

значний вплив тіньової економіки, низький рiвень капiталізації комерційних 

банкiв, високий рівень ризиків, зменшення мобілізації ресурсів банками через 

брак довіри до них, висока концентрація капiталу у групі найбiльших банкiв,  

недостатній рівень банківського менеджменту [5]. 

Отже, у сучасному становищі, в умовах кризи, глобалізації та 

євроінтеграції, необхідне правильне прийняття рішень щодо управління 

банківською системою України, зокрема здійснення реформування, виділення 

пріоритетів та шляхів розвитку даного сектору економіки. 
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Так Національний Банк України виділив три основні напрямки розвитку 

банківської системи у 2019 р.: діджиталізації фінансових послуг (поширення 

дистанційного обслуговування клієнтів через інтернет-банкінг); ліцензування 

валютних операцій; перехід на віддалену ідентифікацію особи за системою 

BankID [3]. 

На основі проведеного аналізу сучасного стану банківської системи 

України наведемо шляхи вирішення наявних проблем та напрямків її розвитку: 

- сприяння трансформації традиційних банків шляхом диверсифікації своїх 

стратегій та бізнес-напрямів; 

- сприяння розвитку реального сектору економіки та фінансово-

промислових груп за участю національних банків; 

- розроблення плану заходів щодо підвищення рівня капіталізації, 

забезпечення пропорційного зростання регулятивного капіталу та його обсягів;  

- забезпечити принцип справедливого розподілу доходів між банківськими 

утановами в залежності від внеску в розвиток банківської сфери та економіки; 

- покращення конкурентного банківського середовища та уповільнення 

монополізації за допомогою формування ефективного інституційного 

середовища, фінансової підтримки малих банків і створення на їх основі 

«муніципальних банків»; 

- ліквідація або реструктуризація неплатоспроможних, 

недокапіталізованих банків швидким та ефективним способом; 

- удосконалити законодавчу базу діяльності банківської системи України; 

- зміцнення надійності банків та покращення банківських послуг, 

підвищення їх доступності через удосконалення інструментів управління 

ризиками, скорочення операційних витрат, консолідацію у банківському 

секторі, що сприятиме підвищенню довіри до банків; 

- сприяння збільшенню ресурсної бази банків, підвищенню їх 

довгострокової ліквідності та зміцнення міжбанківського грошового ринку. 

- з метою виведення банківської системи з «тіні» зобов’язати банки 

здійснювати нарощення капіталу відкрито і публічно;  

- ввести обмеження на обсяг іноземного капіталу в банківській системі 

України (на рівні до 50%); 

- підтримка конкурентоспроможності банків з національним капіталом з 

одночасним використанням організаційних та технологічних здобутків 

іноземних банків для підвищення потенціалу банківської системи України. 

Таким чином, за виконаними дослідженнями можна зробити висновок, що 

на даний момент встановилася тенденція відновлення банківської системи 

України після кризи, проте її розвиток на сьогоднішній день є далеко не 

достатнім для задоволення потреб економіки в цілому та все ще існує багато 

проблем, які потребують вирішення, тому необхідні кардинальні зміни у даній 

сфері економіки. При цьому особливо важливим питанням в умовах 

глобалізації та євроінтеграції стає розробка стратегії та формування пріоритетів 

розвитку банківського сектору України. У сучасних умовах необхідно 

приділити значну увагу прискоренню процесу виходу банківської системи з 
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кризи, збільшенню темпів зростання кредитної активності, а також розміру 

банківської системи загалом, підвищенню рівня капіталізації банків та 

конкурентоспроможності вітчизняного банківського сектору, порівняно з 

іноземними, збільшенню довіри до банківської системи, що сприятиме 

зростанню ефективності діяльності та стійкості банківської системи України, а 

отже й покращенню стану соціально-економічного розвитку країни в цілому. 
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Підприємницький сектор в Україні забезпечує значні надходження до 

бюджету, проте стикається з низкою проблем, які підлягають негайному 

вирішенню. Особливо таке явище притаманне представникам малого та 

середнього бізнесу, котрі не мають дієвої, незмінної та якісної законодавчої 

платформи. Саме представники малого та середнього бізнесу вважаються 

основою тієї країни, яка обирає шлях ринкової економіки. Звернення до 

світового досвіту вказує на те, що підприємництво виступає важливою 

складовою конкурентоспроможності національної економіки. Враховуючи 

зазначене обраний напрямок дослідження виступає доволі актуальним і 

сучасним питанням, яке підлягає вирішенню. 

Обраний напрямок дослідження не є новим сегментом так як постійно 

знаходить свої відображення у працях науковців, які переймаються проблемами 

підприємництва. До їх складу доцільно включити: О. Ю. Єрмакова, 

Т. І. Балановську, Т. А. Гуцул та О. П. Гогуля [1], С. Б. Довбню, Т. Б. Ігнашкіна, 

А. Б. Педько та інших [2], О. А. Підлісну, В. В. Янкового, М. П. Дорошенко та 

інших [3], С. Д. Шевеленко та І. І. Федів [4] та інших. У своїх працях науковці 

визначають рольовий аспект підприємницької діяльності в суспільстві, проте по 

різному визначають існуючи проблематичні аспекти її розвитку. 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
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Ми вважаємо, що підприємство в Україні з одного боку стикається з купою 

проблем правового характеру, з іншого боку суб’єкти господарювання, котрі 

виступають представниками малого та середнього бізнесу характеризуються 

низьким рівнем адаптації інноваційних рішень свого розвитку. Така ситуація у 

більшості випадків пояснюється відсутністю достатньої кількості грошових 

ресурсів для адаптації інноваційних сегментів. Крім того вітчизняна податкова 

система характеризується доволі частими змінами, котрі не завжди 

відповідають інтересам  малого та середнього бізнесу, а навпаки посилюють 

податковий тиск. 

Слід також відзначити існуючи проблеми в циклах ціноутворення на 

продукцію, послуги та товари підприємств малого та середнього бізнесу. 

Мається на увазі інфляційні процеси, які негативно впливають на оптову та 

відпускну ціну їх продукцію. Наслідком таких подій є зміни роздрібних цін, 

котрі встановлюються безпосередньо для споживачів.   

З цього приводу висловлюють свою думку Капранова Л. Г. та 

Капранов М. А. [5, с.293]. У своїй праці науковці  звертають увагу на те, що 

«...провідне місце серед факторів що негативно впливають на ведення бізнесу в 

Україні є в першу чергу корупція, нестабільна державна політика в сфері 

ведення бізнесу та недосконала податкова політика». Ми погоджуємося з такою 

тезою так, як корупційна складова призводить до необґрунтованих цінових 

процесів, що негативно впливає на величину попиту на продукцію, товари та 

послуги, котрі надаються суб’єктами господарювання малого і середнього 

бізнесу. 

Дослідження показують, що до складу проблем, які впливають на розвиток 

підприємницького сектору в Україні варто також віднести: інфляцію, 

нестабільні політичні процеси, змінні податкові ставки, податкові правила для 

бізнесу, нестабільність політики уряду щодо функціонування малого та 

середнього бізнесу в Україні, обмежений доступ до фінансування, практично 

повна відсутність підтримки держави для започаткування бізнесу початківцями 

у бізнесі, валютна політика країни, яка характеризується коливанням курсу 

валют, що в свою чергу породжує негативні наслідки в ціновій політиці малого 

та середнього бізнесу. 

Зазначений перелік можна доповнити тими негативними факторами 

впливу на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні, які в певній мірі 

залежать від внутрішньої політики, що проводять підприємці. Мається на увазі 

такі негативні чинники розвитку малого та середнього бізнесу як: недостатня 

кількість кваліфікованої, креативної та творчої робочої сили, погана трудова 

етика, обмежувальні трудові норми для працівників бізнесу, недостатність 

коштів для підвищення їх кваліфікаційного рівня. 

На нашу думку розкриття поставленої проблеми неможливо без вивчення 

тих негативних чинників впливу на розвиток підприємницького сектору, котрі 

більш притаманні зовнішньому середовищу. На даний час нестійкість 

зовнішнього середовища ведення бізнесу характеризують такі чинники як: 
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- велика швидкість технологічного розвитку і нововведень, котрі 

практично недоступні для представників підприємницького сектору, котрі 

мають доволі обмежені обсяги власних фінансових ресурсів; 

- висока вартість досліджень і розробок, які впливають на якісний рівень 

продукції, товарів, послуг малого та середнього бізнесу; 

- глобалізація виробництва окремих видів продукції, яка не може 

конкурувати як представник малого та середнього бізнесу за відсутності 

можливості своєчасного адаптування інновацій; 

- зміни в обмеженнях та бар'єри торгівлі у разі випуску представниками 

малого та середнього  бізнесу товарів на експорт тощо. 

Зазначений перелік вказує на лише ключові проблематичні напрямки, які 

знижують рівень розвитку підприємницького сектору в Україні. 

Таким чином враховуючи вищевикладене можна зробити ряд висновків. 

По – перше, підприємницький сектор в Україні потребує заходів, які 

забезпечать вирішення існуючих проблем. По-друге, на першому етапі 

покращення ситуації в сфері малого та середнього бізнесу в Україні варто 

удосконалити законодавче податкове поле, котре сприятиме покращенню 

ситуації в ціноутворенні. По – трете, окремої уваги потребує внутрішня 

політика управління процесами випуску та реалізації продукції підприємцями з 

позиції управління кадровим потенціалом та накопиченням власних фінансових 

ресурсів для впровадження інноваційних сегментів у майбутньому. 
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Динамічність і ускладнення умов господарювання вимагають від сучасних 

підприємств постійної уваги до формування системи цілей , у якій поряд із 
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короткостроковими цілями максимізації прибутку має бути поставлена 

стратегічна мета забезпечення і досягнення позитивних фінансових результатів 

у довгостроковому періоді з урахуванням  етапів життєвого циклу . Важливим і 

навіть обов’язковим елементом у цьому процесі стає оцінка наявних 

господарських ресурсів і визначення реальних підприємницьких можливостей 

для реалізації поставлених цілей.  Саме ці економічні процеси обумовили 

становлення, здійснення і розвиток оціночної діяльності в усіх сферах 

господарювання. Будь-які економічні явища і процеси вимагають оформлення 

їх у категоріальному апараті .В категоріальному  апараті оціночної діяльності 

базовою категорією є категорія  «вартість», у звязку з чим зростання вартості 

підприємства займає важливе місце в системі показників оцінки ефективності 

господарської діяльності і загалом економічного розвитку. Стосовно ресурсів і 

можливостей підприємства , то вони охоплюються таким комплексним 

поняттям як потенціал, наявність якого є важливою передумовою здійснення 

ефективної господарської діяльності. Обґрунтування методів формування та 

вартісної оцінки таких можливостей щодо ефективного використання ресурсів 

обумовлюють постійно високу актуальність даної проблеми.  

Питання оцінювання вартості потенціалу підприємства широко 

представлені у сучасній науковій економічній літературі. Теоретичні аспекти 

складу і структури потенціалу підприємства займають важливе місце у 

наукових працях Авдеєнко В.Н., Григор'єва В.В., Панкова В.В., Попова Е., 

Ревуцького Л.Д., Спіріна В.С. Важливим внеском в теорію і практику  

формування і оцінювання потенціалу підприємства є  розробки вітчизняних 

науковців— Іванова Н.І., Касьянової Н.В., Гавви В.Н., Должанського І.З., 

Костирко Р.О., Краснокутської Н.С., Кузнєцової Т.В., Мендрул О.Г., Пан М.Н., 

Федоніна О.С., які відрізняються оригінальними тлумаченнями сутності 

потенціалу, його структури,  методів  визначення. Зазначені праці охоплюють 

багато аспектів управління, формування і оцінки потенціалу.  

Слід зазначити, що потенціал підприємства являє собою складну, 

динамічну, інтегровану, взаємопов'язану та синергійну сукупність усіх видів 

його наявних ресурсів і можливостей, включаючи перспективи їх збільшення, 

що використовуються для досягнення тактичних і стратегічних цілей розвитку 

підприємства та забезпечення його сталого розвитку. В сучасних дослідженнях 

також поширена думка щодо трактування потенціалу підприємства з точки зору 

його наповнення через такі підходи, як ресурсний, функціональний, цільовий, 

результативний та діяльнісний [1].  

Для забезпечення ефективності процесів формування, нарощування та 

комплексного оцінювання потенціалу підприємства важливою є його 

раціональна структуризація, виділення складових, визначення значимості 

кожної з них і встановлення взаємозв'язків між ними. Питання структуризації 

потенціалу підприємства залишаються дискусійними, погляди науковців 

різняться стосовно кількісного, якісного складу цієї економічної категорії, рівня 

взаємозалежності елементів, їх властивостей, особливостей формування [2; 4-

8]. Доцільно виділити такі основні складові потенціалу, як трудова, 
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організаційно-управлінська, інтелектуальна, санаційна, виробничо-

технологічна, маркетингова, інноваційна, еколого-економічна, фінансова, 

інфраструктурна, інвестиційна та стратегічна. Ці складові тісно взаємодіють 

між собою, формуються у сукупності та можуть бути ефективно використані 

лише разом, як комплекс складових частин потенціалу певної підприємницької 

структури.  

Сам процес формування потенціалу підприємства повинен передбачати 

прогноз стратегічних можливостей та ресурсів для їх реалізації, а також 

резервів як орієнтирів подальшого розвитку потенціалу підприємства. Для 

цього варто застосовувати методику SWOT-аналізу, яка передбачає виявлення 

слабких та сильних сторін конкретного підприємства, а також можливостей і 

загроз, що характеризують зовнішнє середовище. При цьому сильні сторони є 

саме потенціалом підприємства, а слабкі – його резервом. Відповідно, завдання 

підприємства полягає у використанні сильних позицій за одночасного усунення 

його слабких сторін в процесі формування, використання та оцінювання 

потенціалу. 

Суттєвий вплив на процес формування потенціалу здійснюють чинники 

внутрішнього і зовнішнього середовищ підприємства, від яких залежить 

необхідний рівень потенціалу, його структура, особливості та міра 

використання тих чи інших складових формування. Умовно всі ці чинники 

можна поділити на декілька груп: чинники мікросередовища підприємства 

обумовлені його організаційними, ресурсними характеристиками; чинники 

макросередовища або зовнішнього впливу (відповідно до методики SWOT-

аналізу) включають в себе умови, що виникають під впливом обмежувальних 

або стимулюючих заходів з боку державних органів, фінансово-кредитних 

установ,  громадських організацій тощо; епізодичні чинники виникають і 

з’являються непрогнозовано та в більшості випадків неконтрольовано як у 

внутрішньому, так і у зовнішньому середовищах господарюючого суб'єкта. 

Однак необхідно зазначити, що процес формування та оцінювання 

потенціалу підприємства залежить також від етапу життєвого циклу 

підприємства, а також від фази та стадії економічного циклу національної 

економіки. Циклічність притаманна всім без виключення економічним 

процесам як на макро-, так і на мікрорівні, вона є необхідною умовою 

позитивних зрушень за рахунок накопичення кількісних змін, що згодом 

перетворяться на якісні [3]. Крім того, варто відзначити наявність 

кореляційного причинно-наслідкового зв'язку між стадією життєвого циклу 

підприємства та загальним станом, рівнем достатності і ефективності 

використання його потенціалу [9]. Відповідно до основних цілей і завдань 

підприємства на різних етапах його розвитку коректуватиметься й процес 

формування його потенціалу, що означатиме обов'язкове врахування 

особливостей стадій життєвого циклу. Такий підхід надає можливість 

створення ефективної структури потенціалу з відповідною його вартістю, 

визначення пріоритетних напрямів роботи та забезпечення високих результатів 

господарювання. 



56 

 

Таким чином, відповідно до зазначених особливостей процесу формування 

і розвитку потенціалу підприємства (ПП) відповідно до динаміки його 

життєвого циклу надамо розгорнуту характеристику  - табл.1. 
 

Таблиця 1  - Структуризація процесу формування і використання 

потенціалу підприємства  (ПП) за етапами життєвого циклу підприємства 
 

Характеристики ПП Стадії життєвого циклу підприємства 

становлення накопичен-

ня 

зрілість диверсифіка-

ція 

занепад 

Поведінкова 

стратегія на ринку 

зайняття ніші розширення 

ринку 

збереження 

ринку 

диверсифіка-

ція 

скорочення 

ринкової 

питомої 

ваги, 

залишення 

ринку 

Рівень оцінки ПП низький середній або 

дещо вищий 

від нього 

високий високий низький 

Стратегія розвитку 

ПП 

формування 

ПП 

нарощення 

ПП 

збереження 

ПП 

нарощення 

ПП за 

напрямками 

диверсифі-

кації 

утримання 

ПП з 

подаль-

шим ско-

роченням 

Пріоритетні 

складові розвитку 

ПП 

маркетингова 

виробнича 

фінансово-

інвестиційна 

виробнича 

трудова 

фінансово-

інвестицій-

на 

організацій-

но-управ-

лінська 

інноваційна 

фінансово-

інвестиційна 

організаційно

-управлінська 

організа-

ційно-

управ-

лінська 

фінансово-

інвести-

ційна 

 

Наведені ознаки структуризації потенціалу підприємства дозволяють 

охопити більшість його аспектів, що забезпечує обґрунтування і реалізацію 

економічно доцільних  рішень щодо подальшого його розвитку для досягнення  

тактичних і стратегічних цілей господарської діяльності. 
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РОЗВИТОК МІСТА 

 

Щеглюк С.Д.  

ДУ «Інститут регіональних досліджень  

імені М.І. Долішнього НАН України» 

 

За сучасних умов середньої активності соціальної відповідальності бізнесу 

в містах України, слабку залученість через брак фінансування соціальних 

проектів малих та середніх підприємств (МСП), низьке інституційного 

забезпечення підтримки та стимулювання соціальної відповідальності бізнесу 

слід шукати альтернативні шляхи та пріоритетні напрями діяльності місцевого 

бізнес-середовища задля покращення умов ведення бізнесу в містах та 

досягнення комфортних умов проживання для його мешканців.  

Такі потенційні резерви зосереджені у можливостях, створених місцевою 

владою для ведення підприємницької діяльності та активності самого 

населення до підприємництва. Так, за даними Четвертого всеукраїнського 

муніципального опитування (2018 р.), більшість мешканців міст оцінюють 

рівень можливостей для підприємницької діяльності як «середній» - від 17% 

опитаних у Сумах – до 40% респондентів у Луцьку, 34% респондентів так 

вважають у Львові. Причому, як «добрий» рівень ведення бізнесу оцінюють 

значно менше опитаних: від 1% у Сєвєродонецьку, до 27% у Луцьку, у Львові ж 

так вважають лише 9 % респондентів. Це засвідчує про значні відмінності у 

мовах ведення бізнесу у вітчизняних містах. Серед вагомих перешкод ведення 

підприємницької діяльності у містах згідно даних того ж опитування є: брак 

інвестиційних коштів – від 28% опитаних у Сєвєродонецьку до 67% – у 

Хмельницькому, у Львові 40% респондентів вважають важливою таку 

проблему. На другому місці за кількістю відповідей є проблема місцевої 

корупції, яку відмічають від 25% опитаних у м. Вінниця до 70% – у Запоріжжі, 
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для Львова така проблема визнається 56% опитаних містян. Третьою за 

значимістю проблемою визнано брак безпеки, яку відчувають підприємці при 

веденні підприємницької діяльності у містах: від 10% опитаних у Вінниці – до 

60% респондентів у Запоріжжі, у Львові 45% опитаних відмічають існування 

такої проблеми. Знову прослідковується значна диференціація проблем та 

перешкод веденню бізнесу у містах України, подолання яких повинно містити 

заходи системного характеру. Відмітимо, що при негативному відношенні до 

діяльності органів місцевого самоврядування, де діяльність міської ради 

схвалюють лише від 13 % опитаних у Сєвєродонецьку – до 67% у Маріуполі, у 

Львові до таких належало 41% респондентів [1, с.35, 64, 165], то вже до 

недержавних організацій (громадських організацій, волонтерства та сусідських 

об’єднань) довіра значно вища хоча і суттєво диференційована за містами. Так, 

найбільше довіряють церкві: від 48% у Одесі – до 91 % опитаних у Львові; 

діяльності громадських організацій (ГО): від 34% у Сумах – до 75 % опитаних у 

Маріуполі, а також 66% респондентів у Львові. Роботу волонтерів позитивно 

оцінили від 41% у м. Суми до 81% опитаних у Рівному, у Львові підтримують 

їх діяльність 74% респондентів. Натомість слабшають позиції професійних 

спілок, які б мали захищати права працівників та сприяти вирішенню певних 

питань щодо збереження робочого місця. Так, схвалюють діяльність 

профспілок від 16% у Сумах до 42% у Луцьку, а також 30% респондентів у 

Львові [1, c.182, 188, 193]. Вищенаведені результати підтверджують, що 

резерви для покращення умов діяльності бізнесу на місцевому рівні, 

забезпеченні інклюзивності слід шукати в усуненні корупції, посиленні рівня 

безпеки підприємців, покращенні інвестування та модернізації діяльності 

державних та недержавних організацій, посиленні комунікації між ними для 

формування громадського суспільства. Щодо відносин держави та бізнесу слід 

зауважити, що окрім формування інституційних умов діяльності підприємств 

завданням держави є і соціальний захист працівників. Результати соціологічних 

опитувань доводять, що станом на лютий 2019 р. держава заважає діяльності 

малого та середнього бізнесу в Україні, про що зазначають 65 % опитаних 

респондентів в Україні; 64% вважають, що саме держава повинна 

забезпечувати соціальну рівність у доходах та соціальну справедливість, 

причому так вважають 53% забезпечених респондентів та 42% тих, хто має 

власну справу, саме цій категорії осіб (47% респондентів) важливо, щоб 

держава забезпечила свободу розвитку та чесні правила конкуренції. 

Характерно, що дрібним підприємцям у лютому 2019 р. довіряло 63% опитаних 

на противагу 27% респондентів, що довіряли власникам великих підприємств 

[2, c.8-9, 11, 18]. 

Водночас розуміння важливості реалізації й забезпечення соціальної місії 

бізнесу спонукало до пошуку нового напряму діяльності, який би здійснив 

перехід від соціальної корпоративної відповідальності підприємств, передусім 

великих, до соціального підприємництва. Соціальне підприємництво – це 

підприємницька діяльність, спрямована на позитивні інноваційні зміни у 

суспільстві: пом’якшення або вирішення соціальних проблем за рахунок 
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доходів, отриманих від власної діяльності [3, c.7]. Під соціальним 

підприємництвом (Social entrepreneurship) розуміється також вид господарської 

діяльності, спрямований на вирішення проблем певних груп людей, які 

внаслідок провалів (неспроможності) ринку і держави не мають доступ до 

життєво необхідних вигод. Соціальне підприємництво, яке здобуло 

популярність у другій половині XX-століття і особливу масштабність у всьому 

світі на початку 2000-х, до цих пір є привабливим напрямком діяльності для 

подвижників суспільних змін через впровадження бізнес-інновацій [4, c.7]. 

Такий вид бізнес-моделі спрямований на одночасне вирішення і соціальних і 

економічних завдань, він актуальний не лише для країн, що розвиваються, а й 

для економічно розвинених країн. Отже, зміщення акцентів в бік соціального 

підприємництва можна оцінювати як зміни парадигми діяльності, адже завдяки 

успішному розвитку імпакт-інвестуванню (підтримка бізнесом довгострокових 

проектів, які орієнтовані не лише на прибуток, а на зміни в громадах є 

загальносвітовим трендом, який називають імпакт-інвестуванням)можливо 

змінити соціально-економічні реалії міст та розвивати підприємництво зі 

значною користю та доданою вартістю на перспективу. 

Європейська комісія виділяє такі сфери, в яких працюють соціальні 

підприємства: 

- робоча інтеграція – навчання та інтеграція, працевлаштування людей з 

обмеженими можливостями та безробітних; 

- особисті соціальні послуги – здоров'я, благополуччя та медична 

допомога, професійне навчання, освіта, медичні послуги, послуги з 

догляду за дітьми, послуги для людей похилого віку або допомога 

малозабезпеченим людям; 

- місцевий розвиток територій, що знаходяться в неблагополучних 

районах – соціальні підприємства у віддалених сільських районах, 

схеми ревіталізації промислових мікрорайонів в міських районах; 

- інше – включаючи переробку, захист навколишнього середовища, 

культури та історичної спадщини, розвиток спорту, мистецтва, науки, 

дослідження та інновацій, захист прав споживачів [5]. 

Соціальне підприємництво тісно пов’язане із інклюзивною моделлю 

бізнесу, а також впливає на досягнення інклюзивного зростання міста. Під 

інклюзивним розвитком міста слід розуміти здатність міської економіки та 

суспільства гарантувати добробут і економічне зростання усім його членам, 

мінімізувати нерівність, запобігати поляризації доходів, сприяти кращій 

зайнятості для забезпечення соціальної та територіальної згуртованості. 

Для інклюзивного зростання велике значення має людський ресурс. Саме 

інклюзивні бізнес-моделі спроможні забезпечити залучення, збереження, 

примноження та формування соціальної згуртованості людського капіталу 

місцевих спільнот задля впливу на прийняття рішень розвитку міст. Інклюзивні 

бізнес-моделі припускають включення малозабезпечених людей на різних 

етапах ланцюжка створення вартості в якості споживачів, клієнтів або покупців 

з боку попиту, і в якості співробітників, виробників і підприємців з боку 
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пропозиції. Такі моделі дозволяють налагоджувати взаємовигідні контакти між 

бізнесом і малозабезпеченим населенням. При цьому переваги інклюзивних 

бізнес-моделей складаються не тільки в безпосередньому отриманні прибутку і 

отриманні більш високих доходів. Для бізнесу вигода складається в залученні 

нових клієнтів, розширенні зайнятості та зміцненні каналів поставок сировини і 

продукції. До переваг для людей з низьким рівнем доходів можна віднести 

задоволення основних потреб, отримання стійких доходів і досягнення більш 

високої продуктивності. 

Зазначимо, що насамперед такі ініціативи виникають у містах, хоча є 

приклади успішних проектів і на сільській місцевості. Інклюзивний розвиток 

міст полягає у формуванні інституційного забезпечення щодо реалізації їх 

суспільної функції, позиціювання їх у якості рівноправних конкурентних 

суб'єктів міської економіки у порівнянні з регіональною економікою. В умовах 

реформування місцевого самоврядування закладаються зміни для забезпечення 

інклюзивного зростання локальної економіки та розпорядження місцевими 

ресурсами та створення умов для покращення зайнятості та усунення 

нерівності. Впровадження інклюзивності розвитку міст пов’язане із 

трансформацією структури економіки, яку спроможна реалізувати діяльність 

МСП, що швидко реагують на місцевий попит та інтернаціоналізацію бізнесу, 

ефективно використовують місцевий людський потенціал громади в умовах 

цифровізації економічної діяльності та браку кваліфікованих кадрів. Також 

серед переваг діяльності соціального підприємства дослідники називають [6]:  

- сприяння розвитку економіки і суспільства, шляхом формування 

можливостей для створення робочих місць і нових форм підприємництва 

та зайнятості; 

- подолання соціальної ізольованості вразливих груп осіб; 

- активізація добровільної співпраці мешканців для згуртованості громади; 

- формування широкого спектру соціальних послуг, необхідних 

суспільству, але якими не займається  традиційний бізнес;  

- зниження навантаження на місцеві бюджети у вирішенні соціальних 

проблем; 

- розширення структури фінансування соціальних програм регіону та 

міста. 

Тому, на даному етапі існує нагальна потреба у розробці ефективного 

показника оцінки впливу на місцеву економіку та середовище діяльності 

соціальних підприємств. Така методика оцінки впливу на місто може у 

подальшому стати основою для розробки Індексу інклюзивного розвитку міста. 

Адже вважається, що механізмами та інструментами підвищення інклюзивності 

можуть бути: запровадження соціальної інтеграції; розвиток місцевого 

самоврядування як гаранта справедливості та соціального захисту; 

забезпечення пріоритетних напрямів розвитку охорони здоров’я, освіти та 

культури. 
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Науковий керівник - к.е.н., ст. викл. Латишева О.В. 

  ДВНЗ «Донбаська державна  

машинобудівна академія», м. Краматорськ. 

 

Для вирішення проблеми удосконалення та оптимізації бізнес-процесів 

пропонується використовувати інструментарій моделювання бізнес-процесів.  

Моделювання бізнес-процесів допомагає вирішити наступні два завдання: 

–вивчення бізнесу, що передбачає графічне зображення у вигляді схем, 

тобто моделювання бізнес-процесів дозволяє швидше зрозуміти особливості 

роботи компанії і виявити можливі «вузькі місця»; 

–забезпечення наочності, оскільки схематичне зображення роботи компанії 

допомагає керівнику і власнику бізнесу набагато швидше зрозуміти суть 

проблеми і оцінити запропоновані варіанти вирішення.  

Вважаємо, що незалежно від чисельності і розмірів бізнесу будь-який 

бізнес-процес повинен відповідати принципам сталого розвитку (sustainable 

development) і своєму функціональному призначенню - відповідати за 

структурний стійкий (сталий) розвиток компанії, цільові індикатори у всіх 

бізнес-процесах і усіх підрозділах підприємства. 

Зараз типову модель організації бізнес-процесів можливо представити 

наочно у вигляді схеми «ракети» (рис. 1). 

http://ratinggroup.ua/research/ukraine/ocenka_otnosheniy_gosudarstva_i_biznesa_mart_2019
https://d.facebook.com/civichuborg/?__tn__=%2Cg
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
https://uk.wikipedia.org/wiki/���������_������������
https://uk.wikipedia.org/wiki/���������_������������
https://uk.wikipedia.org/wiki/���������_������������
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Рисунок 1 - Сукупність бізнес-процесів підприємства 

(удосконалено на підставі [1], додатково запропоновано врахування 

компонентів сталого розвитку (sustainable development) та конкретизовано -

орієнтованість на результат) 

 

Перший і основний блок (рис. 1) - «Генеральне керівництво (управління)»  

представлено у вигляді трикутника, або якщо зобразити в об'ємному вигляді - 

має вигляд конуса, «боєголовки». Гостра (носова) частина трикутника (див. рис. 

1) показує фокусування на певний ринок, продукт, цільовий фактор з його 

детальним описом, цифровим і тимчасовим визначенням, чіткий і ясний, як 

приціл на мішень [1].  

Слідом за стратегічним блоком Генерального управління йде блок 

тактичний – «Продажі». Так як будь-який бізнес створюється для отримання і 

максимізації прибутку, цей блок є другим, обов'язковим і дуже значущим 

бізнес-процесом. Його цілі і завдання безпосередньо випливають з цілей 

компанії (її керівництва). Первинна інформація про замовлення і точність її 

визначення безпосередньо пов'язані з кількістю витрат, понесених 

підприємством при формуванні структури, забезпечення потужностей і 

балансуванню всієї робочої діяльності. Допущені при визначенні замовлення 

промахи можуть привести компанію до недосягнення поставлених цілей, 

ослаблення її позиції на ринку або навіть до краху [1].  

Слідом за блоком «Продажі» розглядаються  опорні складові сукупності 

бізнес-процесів підприємства - блок «Логістика» та блок «Закупівлі». Блок 

«Логістика» зображена як центрова вісь, чим власне і є цей бізнес-процес. Від 

роботи блоку «Логістики», від повноти, від пов'язаності і ефективності всіх її 

частин (що входить, що виходить, внутрішня логістика) залежить ціна 

кінцевого продукту [1]. Блок «Закупівлі» (див. рис. 1) є опорною частиною 

будь-якої бізнес-структури. Якщо не налагоджений процес закупівель, всі інші 

процеси можуть не дати належного ефекту для подолання цінового бар'єру, 

встановленого конкурентним середовищем, або істотно обмежити прибуток. 

Закупівлі та Логістика настільки щільно пов'язані один з одним, що іноді ці 

бізнес-процеси об'єднують в один структурний підрозділ [1]. 
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Якщо компанія створює оригінальний продукт, то без власної 

технологічної служби не обійтися. Крім того, нормальне функціонування 

«Технології» без отримання зворотного зв'язку від сусідніх процесів (Закупівля, 

Логістика, Виробництво, Продажі), їх взаємного регулювання за допомогою 

цільових індикаторів і прописаної функціональної взаємодії неможливе [1]. 

Блоки «Виробництво» і ««Технічне обслуговування та ремонт» (ТОіР)» як 

наступні складові сукупності бізнес-процесів підприємства також представлено 

на рис. 1. Блок «Виробництво» може бути структурно виділено або може бути 

структурно об'єднано з іншими процесами. У виробництва основна мета - 100% 

виконання плану, з найбільшою ефективністю використання наявного 

обладнання і персоналу, з найменшими витратами на брак і втрати, пов'язані з 

порушенням технологічних параметрів (маса відходів, швидкість ручної та 

машинної обробки, час на зміну виробленого модельного ряду і 

налагоджувальні / регулювальні роботи). Блок «Технічне обслуговування та 

ремонт/ ТОіР», які візуалізовані на «ракеті», перебуває здебільшого в рамках 

процесу «Виробництво» і в частковому зіткненні з Логістикою. Добре 

організована робота цього підрозділу дає 90-95% ефективності в роботі 

Виробництва, а можливості самостійного технічного поліпшення допоміжних 

виробничих і логістичних елементів (таких як: допоміжне оснащення, 

пристосування для поліпшення ергономіки та трансформації, внутрішні тарні і 

транспортувальні конструкції, контрольне оснащення і пристосування), 

дозволяють досягти значної економії коштів і ресурсів та отримати вагомий 

економічний ефект (короткостроковий або довгостроковий ) [1]. 

Блоки «Управління персоналом/ HR», «Якість/ QUALITY», «Інформаційні 

Технології/ IT (ERP)», «Pозробка нових продуктів/ R&D», - наступні у 

сукупності бізнес-процесів для підприємства (див. рис. 1). Є в компаніях ще 

один важливий бізнес-процес (див. рис. 1), який представлено блоком 

«Фінансовий менеджмент», без якого досить складно забезпечувати поточні 

потреби фінансування, конкурентоспроможність і сталість функціонування і 

розвитку підприємства [1]. 

У «ракеті» (див. рис. 1) процес «Управління витратами» зображений як 

комп'ютер з'єднаний мережею проводів з датчиками в усіх бізнес-процесах. 

Пропонується в межах блоку «Управління витратами» проводити моделювання 

бізнес-процесів в методології SADT. Приклад застосування сучасного 

інструментарію економіко-математичного моделювання для блоку «Управління 

витратами» представлено на рис. 2. Основна функція блоку «Управління 

витратами» - управлінський облік і аналіз витрат всіх структур і відділів 

компанії, а також безперервна робота по їх контролю та оптимізації в усіх 

бізнес-процесах і їх структурних осередках. 
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Рисунок 2 - Модель SADT- моделі бізнес-процесу «Аналіз витрат та 

собівартості продукції» в нотації IDEF0 (Integration Definition for Function 

Modeling) (авторська розробка) 

 

Застосована методологія SADT (рис.2) являє собою «сукупність методів, 

правил і процедур, призначених для побудови функціональної моделі об’єкта 

будь-якої предметної області. Функціональна модель SADT відображає 

функціональну структуру об’єкта, тобто вироблені їм дії та зв’язку між цими 

діями. Побудова SADT- моделі дозволяє представити всю систему у вигляді 

компонент – блоків і дуг, що зображують інтерфейси з функціями поза 

системою». [2] 

Варто констатувати, що тільки за умови постійного контролю поточних 

витрат по всім підрозділам, виявивши критичні відхилення, компанія уникне 

можливих майбутніх труднощів при некоректному розрахунку співвідношення 

витрат і прибутку, або наприклад в разі перевищення планових витрат при 

роботі з новими проектами.  

Отже, наведені схеми функціональних блоків бізнес-процесів багато в 

чому відповідають типовій структурі бізнес-процесів будь-якої компанії, 

оскільки вони відображають деякий набір дій, що дозволяє отримувати 

кінцевий продукт (отримання певного кінцевого результату) за допомогою 

перетворення початкової інформації або матеріалу. Якщо розглядати їх 

сукупність, аналізувати отримані результати, можна на зміну умов реагувати 

більше оперативно, уникнути зайвих витрат і дублювання діяльності, а також 

виробити методи мотивації співробітників до збільшення ефективності їх 

роботи. 
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Таким чином, за допомогою моделювання бізнес-процесів отримують їх 

графічний опис для вирішення завдань вдосконалення і оптимізації процесів, 

що протікають в організації. Завдяки нотації IDEF0 (Integration Definition for 

Function Modeling) методології функціонального моделювання і графічного 

описання процесів, призначена для формалізації і опису бізнес-процесів. 

Особливістю IDEF0 є її акцент на ієрархічне представлення об'єктів, що значно 

полегшує розуміння предметної області SADT- моделі (рис. 2) уся діяльність 

компанії описується в тому вигляді, в якому вона є на практиці, а після в усіх 

етапах виявляються вузькі місця, які вимагають коригування або виправлення. 

Способів для виділення таких місць існує декілька, проте одним з 

найзручніших і ефективніших вважається економіко-математичне 

прогнозування та моделювання, а також імітаційне моделювання. Вірогідність 

настання тих або інших подій в такому моделюванні використовується як 

початкові дані, а після аналізується розподіл часу, виконання різними 

співробітниками певних дій, задіяні ресурси.  
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На сучасному етапі проведення реформ вУкраїні з метою досягнення 

сталого розвитку вагоме місце у публічному управлінні належить грошово-

кредитній політиці. Національний банк України (далі – НБУ) регулює середній 

рівень відсоткових ставок по Україні через зміну облікової ставки: чим вища 

ставка, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування й дорожче 

пропонуються власні кредити. Це призводить до зменшення попиту на товари 

та послуги, що купуються в кредит й повільними темпами зростатиме 

економіка. Рішення НБУ щодо суттєвого підвищення облікової ставки до рівня 

18% в умовах стагнації є непереконливим й зумовлює актуальність 

дослідження особливостей регулювання обліковою ставкою. 

Відповідно до макроекономічного прогнозу правління НБУ можемо 

зробити висновок: монетарні умови доцільно зберегти жорсткими, щоб 

https://uk.wikipedia.org/wiki/����������
https://uk.wikipedia.org/wiki/�����������_�����-�������
https://uk.wikipedia.org/wiki/�����������_�����-�������
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https://uk.wikipedia.org/wiki/������-������
../%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%AC%D0%98/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%AC%D0%98%202019/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20SADT.%20URL:
../%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%AC%D0%98/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%AC%D0%98%202019/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20SADT.%20URL:
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забезпечити зниження інфляції та досягнення її до цільового показника у І 

кварталі 2020 року (5% ± 1 в. п. на початку 2020 року і цільового рівня 5% в 

кінці року). Правління НБУ вбачає потенціал пом’якшення монетарної 

політики у стійкому послабленні інфляційних ризиків і прямуванні інфляції до 

цілі за тією траєкторією, що передбачена у новому макроекономічному 

прогнозі. 

У 2019 році можливе погіршення інфляційних очікувань внаслідок 

президентських та парламентських виборів. Крім цього, підняття заробітних 

плат, пенсійних виплат та монетизація субсидій для оплати житлово-

комунальних послуг громадянам може призвести до зростання внутрішнього 

попиту й стати на заваді зниженню інфляції. Тому,можемо говорити про те,що 

події 2019 року передбачають багато ризиків для дотримання цільового 

показника інфляції. 

Облікова ставка виступає як інструмент валютного та монетарного 

регулювання, впливаючи як на економічне зростання, так і на цінову 

стабільність, тому доцільним є порівняння зміни рівня облікової ставки з 

динамікою індексу споживчих цін (ІСЦ) і реального ВВП (рис. 1). 

З рис. 1 можемо зробити висновок, що облікова ставка за досліджуваний 

період досягала свого найвищого рівня у 2015 році (22%). Таке суттєве 

збільшення відбулося внаслідок економічної та політичної кризи у 2014 році. 

Для стримування негативного впливу на економіку НБУ вдається до політики 

«дорогих грошей». Щодо динаміки  реального ВВП ,то там спостерігаємо 

негативні тенденції. Після незначного зростання у 2011 році, фінансова криза 

звела нанівець усі досягнення 2010-2012 років. Цей аналіз показав нам, що зі 

збільшенням облікової ставки на 7,5% у 2014 році та на 8% у 2015 році 

спровокували значний спад реального ВВП на 6,6 та 9,8%. 

 
Рисунок 1 - Динаміка облікової ставки та темпу зростання реального 

валового внутрішнього продуктуу 2010-2018 роках [Побудовано за даними: 1; 

2] 
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Рисунок 2 - Динаміка облікової ставки та ІСЦ за 2010-2018 роки (у 

порівнянні з попереднім роком)[Побудовано за даними: 1; 2] 

 

Аналіз динаміки ІСЦ свідчить про те, що 2010-2013 роки 

характеризувалися відносною економічною стабільністю. Швидке поглиблення 

інфляції з 2014 по 2015 рр. до гіперінфляції було зумовлено, з одного боку, 

втратою важливих економічних регіонів та неефективною державною 

політикою, наслідком чого стало падіння темпів зростання виробництва та його 

низькою ефективністю, а з другого – нарощуванням дефіциту державного 

бюджету зі зменшенням надходження доходів та збереженням на попередньому 

рівні й зростанні державних витрат. Результатом цього, в тому числі через 

відсутність інвестицій, стала безперервна емісія, а річні темпи інфляції 

становили в 2014 – 24,9 %; 2015 – 43,3 %. Реагуючи на високі показники 

інфляції, уряд та керівництво НБУ своїми адміністративними діями почали 

проводити політику стримання, що призвело до зменшення інфляції 

(дезінфляція) у 2016 році до 14,2 %, і це призвело до наступних рецесійних 

процесів. Створивши дефіцит вітчизняної валюти на ринку та не проводячи 

індексації заробітної плати, «вбили» ділову активність. Як результат, 

розпочалося відкладене падіння виробництва, що довго триватиме, бо НБУ 

цілеспрямовано забезпечує фінансовий голод, щоб унеможливити наступну 

девальвацію, переслідуючи лише політичні цілі. 

Варто зазначити, що 2016-2018 роки Україна за параметрами ІСЦ частково 

спромоглася наблизитися до показників 2010-2013 років. Варто звернути увагу, 

що в період кінця 2010-2011 року облікова ставка увійшла в діапазон між 

ставками кредитів та депозитів, які пронують банки своїм клієнтам. З 2012 по 

2014 рік вона опускається нижче ставок за депозитами банків і з вересня 2014 

року є значно вища за рівень ставок за кредитами банків. І лише у 2016 році 

ставка рефінансування знизилася трохи нижче й поступово до 2018 року 

ставала наближеною до ставок за кредитами банків. Відповідно до отриманих 

результатів варто зробити висновок, що процентна політика НБУ коливалася 

від політики «дешевих» до політики «дорогих грошей». Інфляція тісно 
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пов’язана з темпами девальвації й тільки за курсової стабільності 

забезпечувався помірний рівень інфляції. Тому НБУ не можна ставити за мету 

досягнення помірної інфляції без забезпечення стабільності валютного курсу. 

Незважаючи на величезні економічні ризики, які готує 2019 рік, у І 

кварталі 2019 року в економіці країни хоч і зберігалися інфляційні процеси, 

проте порівняно з минулорічним періодом, їх темпи сповільнилися. Так, у І 

кварталі 2019 року індекс споживчих цін склав 102,4% (у І кварталі 2018 року 

ІСЦ – 103,5%). З огляду на оновлений макроекономічний прогноз та окреслені 

ризики Правління Національного банку вважає, що монетарні умови на 

сьогодні доцільно зберегти достатньо жорсткими, щоб забезпечити впевнене 

зниження інфляції та її повернення до цільового діапазону у І кварталі 2020 

року, і було прийняте рішення залишити облікову ставку на рівні 18% річних з 

07.09.2019р., 26.04.2019 р. знижено до 17,5%. Подальша динаміка облікової 

ставки залежатиме від розвитку інфляційних процесів та реалізації ризиків для 

цінової стабільності. Правління бачить потенціал для переходу до пом’якшення 

монетарної політики у випадку стійкого послаблення інфляційних ризиків і 

прямування інфляції до цілі за тією траєкторією, що передбачена у новому 

макроекономічному прогнозі. Основним ризиком для зниження інфляції до цілі 

у 2020 році регулятор називає «традиційне посилення невизначеності в рік 

президентських та парламентських виборів». У 2018 році питома вага 

банківських кредитів як джерела капітальних інвестицій в підсумку складає 

6,7%. Кредитування підприємств за минулий рік зросло лише на 3,8%. 

Відношення виданих банками кредитів підприємствам до ВВП знаходиться на 

рівні близько 30%, що істотно відрізняється від більшості країн схожих за 

масштабом економіки. Відтак, висока базова ставка не сприяє активізації 

кредитування реального сектору економіки. 

Політика таргетування інфляції, якої дотримується НБУ, – це заходи, які 

приймає держава, щоб запобігти сильній інфляції та утримати контроль над 

рівнем цін в країні. Жорстка монетарна політика Національного банку сприяла 

уповільненню інфляції, зокрема, вона стала однією із причин зміцнення курсу 

гривні. У свою чергу, зміцнення курсу позначилося на цінах імпортованих 

товарів і товарів зі значною імпортною складовою. Крім того, послідовність 

НБУ у сфері монетарної політики, спрямованої на зниження інфляції, разом із 

ситуацією на валютному ринку сприяли поступовому покращенню інфляційних 

очікувань, що обумовило до підвищення ставок у реальному вимірі, відтак 

привабливість банківських депозитів.  

Підсумовуючи все вищесказане, робимо висновок, що на сьогодні з 

підвищенням облікової ставки НБУ намагатиметься позитивно вплинути на 

зменшення інфляційної тенденції на 2019 рік й сприяти посиленню валютного 

курсу національних грошей та купівельної спроможності громадян. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ТА КРАЇНИ 
 

Барбанова І.С., аспірант 

Науковий керівник — д.е.н., проф. Захарова О.В., 

Черкаський державний  технологічний університет 

 

Інноваційний тип економічного розвитку дедалі більше стає тим 

фундаментом, який визначає економічну міць країни та її перспективи на 

світовому ринку. Основною ознакою сучасного розкладу сил в світі є істотний 

відрив країн-лідерів, що утворюють світовий ―інноваційний анклав‖, від менш 

потужних країн, які змушені повністю залежати від позиції ―активних гравців‖. 

У країнах, що належать до інноваційних лідерів, спостерігається висока 

концентрація найрентабельніших видів бізнесу (тобто тих, що мають 

найбільший вміст доданої вартості в ціні продукту), переважно 

високотехнологічна структура національного виробництва, винесення за межі 

власної країни промислово-технологічного циклу виробництв, які є 

екологомісткими, ресурсомісткими тощо, зосередження й контроль найбільших 

фінансових потоків [3]. Дійсно на сьогоднішній день країни, які мають 

першість за інноваційним розвитком, мають стабільну економіку, високий 

рівень та якість життя громадян, екологічно чисте й прибуткове виробництво.  

Розглянемо десятку лідерів в сфері інновацій за версією Глобального 

інноваційного індексу за рейтингом 2018 р., табл. 1. 

Швейцарія посідає перше місце у рейтингу та територіально складається з 

20 кантонів і 6 напівкантонів, у кожному з яких діють свої закони, стягуються 

різні податки, спілкуються різними мовами. Перевагою швейцарських кантонів 

є те, що вони мають право встановлювати власні порядки оподаткування за 

винятком тих податків, збір яких є прерогативою федерального уряду. При 

цьому кожний кантон має свою спеціалізацію. Загалом уряди кантонів 

зацікавлені в наданні податкових пільг чи іншої фінансової і адміністративної 

підтримки компаніям-виробникам інноваційної продукції, яка затребувана на 

європейському ринку. Зокрема, компаніям можуть надаватися субсидії на 

оплату праці співробітників. Значна увага владою кантонів відводиться 

залученню прямих іноземних інвестицій, що також є умовою стратегічного 

розвитку території [5]. 
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Таблиця 1 - Глобальний інноваційний індекс країн світу за 2018 р. 

 

Країна 

Економіка 

Оцінка  

(0–100) 

Ранг Рівень Регіон 

Ефек-

тив-

ність 

Ефек-

тив-

ність 

Коефі-

цієнт 

Швейцарія 68,40 1 1 Європа 1 0,96 1 

Нідерланди 63,32 2 2 Європа 2 0,91 4 

Швеція 63,08 3 3 Європа 3 0,82 10 

Великобританія 60,13 4 4 Європа 4 0,77 21 

Сінгапур 59,83 5 5 Азія 1 0,61 63 

США 59,81 6 6 
Північна 

Америка 
1 0,76 22 

Фінляндія 59,63 7 7 Європа 5 0,76 24 

Данія 58,39 8 8 Європа 6 0,73 29 

Німеччина 58,03 9 9 Європа 7 0,83 9 

Ірландія 57,19 10 10 Європа 8 0,81 13 

Джерело: сформовано на основі [1] 

 

Нідерланди займають друге місце рейтингу, а основою успіху країни є 

формула «бізнес + наука + освіта + влада = ефективна економіка». Влада всіма 

способами сприяє стимулюванню інновацій, проте ключовим фактором у цьому 

процесі виступають знання. Основними складовими інноваційного розвитку у 

країні є бізнес-парки та бізнес-інкубатори, результатом діяльності яких є 

реалізація близько 200 інноваційних проектів щороку. 

Розвиток інновацій у Швеції відбувається за рахунок того, що більшість 

виконання науково-дослідних робіт відбувається у вищих навчальних закладах 

які досить плодотворно співпрацюють із підприємствами різних сфер 

діяльності. 

У Великобританії основними інструментами інноваційного розвитку 

виступають кредитні гарантії, методи пільгового оподаткування, списання 

витрат з наукових досліджень на собівартість продукції та надання субсидій. 

Основними учасниками інноваційного процесу є венчурні фірми, Британська 

технологічна група, науково-дослідні консорціуми, науково-технологічні 

парки, технополіси та малі інноваційні підприємства. 

Серед особливостей інноваційного розвитку Сінгапуру слід виділити такі: 

залучення зарубіжних вчених, як пріоритетний напрям розвитку та активізації 

інноваційних процесів в економіці; інновація, насамперед, пов’язана із людьми, 

що її генерують; фінансування програм, спрямованих на розвиток та реалізацію 

інновацій; значний розвиток прикладних досліджень у сферах біології, 

медицини, генетики, інформатики та ін.; стимулювання процесу створення 

малих та середніх фірм, що сприяє адаптації та розвитку інновацій в країні [4]. 

У США для ефективного впровадження механізму інноваційної діяльності 

затверджено і введено в дію ряд важливих законів і спеціальних програм (Закон 
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про організацію і пріоритети науково-технічної політики, Закон про розвиток 

інновацій в малому бізнесі, Стратегія сталого, збалансованого екологічного та 

економічного розвитку до 2050 р., Програма стимулювання технологічної 

конкурентоспроможності країни та інші).  

Фінляндія стала першою країною, яка прийняла концепцію національної 

інноваційної системи як основного елемента політики у сфері активізації науки 

й технології [2]. Фінляндія – це країна, яка обрала шлях знаннєвого розвитку та 

побудови суспільства знань. За розміром фінансування науки та інновацій вона 

займає одне з перших місць у світі. Так як і в інших країнах-лідерах тут існує 

тісний зв’язок між освітою, наукою, виробничим сектором та державою. 

Механізм інноваційного розвитку Данії почав формуватися ще на початку 

1980 років, коли уряд запровадив програму технологічного розвитку. На 

сьогодні Данія займає восьме місце за рейтингом Глобального індексу 

інновацій 2018 р. Особливостями інноваційного розвитку тут можна назвати: 

наявність інноваційних інкубаторів та наукових парків; фінансування 

діяльності галузевих науково-дослідних інститутів; тісні зв’язки між 

державними та приватними суб’єктами. 

На сьогодні до ключових факторів інноваційного розвитку Німеччини 

можна віднести гармонізовану урядову політику у сфері інноваційної 

діяльності, комфортні умови для науково-дослідної діяльності, що 

забезпечуються та підтримуються завдяки наявній розгалуженій інфраструктурі 

інноваційної діяльності та потужному технічному забезпеченню, високий 

рівень витрат на науково-дослідні роботи, безкоштовну освіту тощо. 

Сприятливий інноваційний клімат в Німеччині пов’язаний також із досконалою 

законодавчою базою, яка детально регламентує діяльність усіх ланок 

інноваційної сфери від навчальних закладів до інноваційних підприємств, та 

наявності спрощеної системи реєстрації винаходів, що підтримує патентну 

активність в країні на високому рівні. Основні напрями інноваційного розвитку 

країни втілені у змісті Стратегії високих технологій («High-TechStrategy»), що 

була затверджена Федеральним Урядом у серпні 2006 р. [6]. 

Успіх Ірландії в інноваційній сфері базується на такому ключовому 

принципі: основою розвитку інновацій в країні є приватний сектор, проте 

умови формуються виключно державою. 

Отже, як бачимо, вісім із десяти країн, які займають першість в рейтингу 

«Глобальний індекс інновацій-2018», це Європейські країни, керівництво яких 

змогло не лише знайти дієві інструменти інноваційного розвитку, а й 

впровадити їх у життя, що і робить їх успішними. Для того, щоб Україна змогла 

вийти з кризового стану та отримала можливість стати інноваційною державою 

необхідно знайти свій шлях, спираючись на світовий досвід успішних країн. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 
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Підприємницький сектор в Україні представлено суб’єктами 

господарювання малого та середнього бізнесу. На даний час їх розвиток 

характеризується низкою проблем, які потребують негайного вирішення. Як 

правило країни, що обрали шлях ринкової економіки спираються саме на 

результативність діяльності підприємств малого та середнього бізнесу. Україна 

не є виключенням. Проте справедливим буде відзначити, що умови, які 

створено для сучасних представників підприємницького сектору не можуть 

вважатися достатньо комфортними. Така теза витікає з того, що проблематичні 

аспекти розвитку, котрі супроводжують функціонування підприємств малого та 

середнього бізнесу викликані як зовнішніми, так внутрішніми чинниками 

впливу. Тема вважається доволі актуальною так як підприємницький сектор в 

Україні має стати потужною платформою накопичення доходів бюджету, а як 

наслідок з’явиться можливість покращити в певній мірі  вирішення соціально – 

економічних питань в Україні. 

Звернення до наукових доробок провідних вчених - економістів показало, 

що обраний напрямок дослідження не є новим та має дискусійний характер. 

Серед науковців, які переймалися даною проблемою доцільно відзначити: І.М. 

Сотника та Л.М. Таранюка [1], Б.М. Андрушківа, Ю.Я. Вовк, В.В. Гецько та ін. 

[2], В.М. Колота, І.М. Рєпіна та О.В. Щербину [3], В.В. Полянко та А. В. 

Круглянко [4], В.Р. Кучеренко, Н.В. Доброва, Я.П.Квач та М.М. Осипова [5] та 

інших. У своїх дослідженнях науковці обґрунтовують рольовий аспект 

підприємницького сектору України, звертають увагу на існуючі негативні 

моменти його розвитку та надають рекомендаційні поради щодо їх усунення.  

На думку науковців до складу ключових проблем розвитку 

підприємницького сектора країни варто віднести: 

1. Недосконала податкова сфера, а саме практично відсутня законодавча 

платформа встановлення механізму звільнення від сплати податків та 
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загальнообов’язкових платежів на визначений короткотерміновий період для 

новостворених суб’єктів малого підприємництва; 

2. Обмежене державне фінансування, тобто існує обмеженість доступу 

суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу до фінансових ресурсів 

країни, практично відсутнє державне кредитування, державна гарантія 

комерційного кредитування, як правило, не застосовується, не створено умов 

для раціонального банківського кредитування, а також розвитку кредитування 

за рахунок кредитних спілок тощо. 

3. Низький рівень інформаційної підтримки підприємницького сектору 

країни. Мається на увазі недостатня державна інформаційна підтримка щодо 

започаткування і ведення власної справи представниками малого та середнього 

бізнесу. Не достатня кількість заходів інформованості молодих бізнесменів 

щодо започаткування і ведення власної справи, впровадження нових 

інноваційних методів управління господарською діяльністю, спілкування з 

контролюючими органами тощо. 

4. Практика доводить, що у більшості суб’єктів господарювання, котрі 

проводять свою діяльність у сфері малого та середнього бізнесу виникають 

проблеми з позиції доволі складної процедури адміністрування податків. 

Проблема полягає в тому, що процедура адміністрування податків і зборів 

забирає у суб’єктів господарювання багато часу на їх декларування і сплату. 

Одним із напрямків подолання зазначеної проблеми фахівці малого та 

середнього бізнесу вважають : 

1. По-перше зменшення адміністративного навантаження на суб’єктів 

підприємництва, котрі проводять свою діяльність як представники малого та 

середнього бізнесу;  

2. По-друге варто було би розглянути питання спрощення порядку подання 

податкової звітності, котра періодично зазнає змін, які висувають податкові 

регулятори на макроекономічному рівні;  

3. По-третє доцільно було би вдосконалити порядок заповнення податкових 

декларацій та процедури їх подання; 

4. По-четверте зменшення періодичності подання податкової звітності і сплати 

податків надало би можливість представникам малого та середнього бізнесу 

більше часу витрачати на вирішення найбільш актуальних питань ведення 

бізнесу та удосконалити документообіг, а як наслідок знизити трудові 

витрати управлінського персоналу; 

5. По-п’яте передбачити законодавцем в правових податкових регуляторах 

поступове зменшення ставок податку на представників малого та середнього 

бізнесу, що призведе до виходу з «тіні» багатьох підприємців тощо 

Ми вважаємо, щоб визначити напрямки покращення ведення бізнесу 

представниками малого та середнього бізнесу в Україні потрібно не лише 

визначити коло існуючих проблем, а перш за все розглянути питання 

взаємоузгодженності положень окремих законодавчих актів між собою з метою 

уникнення розбіжностей та дублювання. Такі ситуації мали місце в період 

різного виду перевірок діяльності підприємців контролюючими органами, коли 
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з’являються спірні питання, що мають напрямок вирішення з позиції різних 

законодавчих регуляторів.    

Таким чином, враховуючи напрямок дослідження можна зробити наступні 

висновки. Підприємницький сектор в Україні знаходиться в стадії розвитку. На 

проведення діяльності представниками малого та середнього бізнесу в України 

негативно впливають фактори  законодавчого, інформаційного та 

організаційного характеру. Для усунення негативного впливу як зовнішніх, так 

і внутрішніх факторів на діяльність підприємців варто адаптувати інноваційні 

напрацювання науковців, врахувати досвід практиків та вести постійний діалог 

з політиками щодо усунення законодавчих недоліків у майбутньому.  
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Сучасна система управління персоналом базується на тому, що люди є 

найважливішим економічним ресурсом підприємства, джерелом його 

прибутків, конкурентоспроможності та процвітання. Однією із головних 

функцій управління на підприємстві є саме формування ефективної системи 

мотивації праці. Кожен ефективний керівник намагається переконати 

працівників працювати краще, створити у них внутрішні спонуки до активної 

трудової діяльності, підтримувати зацікавленість у праці, ініціювати 

переживання задоволення від отриманих результатів. Важливо також, щоб 

працівники домагалися досягнення цілей організації добровільно і творчо. 

Проте, на практиці, часто спостерігається картина невмілого формування  

системи мотивації, і як наслідок висока плинність кадрів, низькі результати 

діяльності. Варто застосовувати не лише матеріальну мотивацію, а й моральну, 
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котра в деяких випадках є більш дієвою, та раціональною в порівнянні з 

грошовою винагородою за виконану роботу. 

Недостатня ж мотивація на підприємстві може виступати стримуючим 

фактором до зростання показників ефективності його діяльності. 

Питанням формування ефективної системи мотивації праці на 

підприємстві присвятили свої наукові роботи як вітчизняні, так і зарубіжні 

вчені. Серед них: А. Афонін, В. Абрамов, Д. Богиня, А. Грішнова,  

Г. Дмитренко, М. Дороніна, А. Єськов, І. Завадський, М. Карлін, А. Колот,  

О. Віханський, Н. Любомудрова, В. Сладкевич, К. Альдефер, В. Врум,  

Ф. Герцберґ, О. Кузьмін, Д. Мак-Ґреґор, Д. Мак-Клелланд, А. Маслоу, Е. Мейо, 

М. Мескон, Р. Оуена, та ін. 

В економічній літературі є безліч визначень мотивації, які розкривають її 

сутність із різних сторін. Ефективність праці за інших рівних умов визначається 

особистим відношенням людини до праці, її трудовою поведінкою. У свою 

чергу трудова поведінка визначається впливом багатьох факторів, що діють з 

різною силою в різних напрямках. 

В управлінні, ефективна система мотивації – це функція керівництва, що 

полягає у формуванні в працівників стимулів до праці (спонукати їх працювати 

з повною віддачею), а також у довгостроковому впливі на працівника з метою 

зміни по заданих параметрах структури його ціннісних орієнтацій та інтересів, 

формування відповідного мотиваційного ядра і розвитку на цій основі 

трудового потенціалу. 

На рисунку 1 подано механізм формування системи мотивації праці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Механізм мотивації діяльності людини [1] 

 

Потреба як необхідність, недостатність будь-чого для підтримки 

життєдіяльності людини, соціальної групи чи суспільства в цілому. Потреби 

людей численні та різноманітні – матеріальні, духовні, індивідуальні, 

колективні, суспільні. Однак, потреба певного блага може мати, наприклад, 

фізіологічну межу. Але в цілому будь-які потреби (в медичних послугах, 

продуктах харчування) – безмежні. 

Задоволення потреб здійснюється не назавжди. Більшість із них 

з’являються знову, однак при цьому може змінюватись форма їх вияву та 

ступінь впливу на людину. Тому задоволення потреб здійснюється у процесі 
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професійної діяльності та є виявом активності людини. Задоволення потреби 

здійснюється через досягнення мети діяльності у взаємозв'язку професійної 

компетентності, кваліфікації умов діяльності, потреб, мотивації та задоволення 

(рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Фактори впливу на мотивацію [1] 

 

Ефективними факторами формування ефективної системи мотивації 

виступає система стимулювання працівників. Висока роль індивідуальних 

заходів матеріального і морального стимулювання до високопродуктивної 

праці.  

До матеріального стимулювання можна віднести: встановлення рівня 

грошової винагороди, тарифних ставок, доплат, премій, підвищення 

професійного розряду, доручення складних і відповідальних завдань, 

відрядження на навчання за рахунок підприємства. 

Моральним стимулюванням є виховання особистості, самоповаги 

працівників; формування системи лідерства і визнання лідерів; здійснення 

принципів командної роботи; довіра і делегування повноважень; оцінка якості 

роботи працівників з боку керівництва. 

Дослідження сутності мотивів, потреб і стимулів, а також чинників 

підвищення їх ефективності дозволяють узагальнити зовнішні, внутрішні та 

соціальні чинники мотивації працівників (рисунок 3).  

Значущими зовнішніми чинниками мотивації працівника є професійна 

компетенція, кваліфікація, стабільність робочого місця, вигідні контрактні 

умови, перспектива кар'єрного зростання, рівень та умови оплати праці, 

гнучкий графік роботи, частка участі в управлінні підприємством (величина 

пакету акцій) та величина доходів за цінними паперами, які працівник отримує 

в обмін на працю для забезпечення сім’ї, реалізації власних потреб в їжі, одягу, 

житлі, дозвіллі, відпочинку тощо. 

Отже, підприємство може реалізувати свій потенціал до економічного 

зростання лише за умов формування ефективної системи мотивації. Для 

формування ефективної системи мотивації варто, насамперед, визначити 

Професійна компетентність 
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Професійно-значущі результати 



77 

 

мотиви та потреби персоналу. Формування ефективної системи мотивації має 

на меті зробити персонал та підприємство єдиним цілісним механізмом, який, з 

одного боку, максимально налаштований на досягнення цілей та завдань 

організації, а, з іншого боку – на задоволення потреб кожного працівника, 

дозволяючи йому повною мірою розкрити свій потенціал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 -  Чинники мотивації працівника [1] 

 

За допомогою формування ефективної системи мотивації керівництво 

підприємства може вирішувати такі завдання: залучення й утримання в 

організації кращих спеціалістів; визнання діяльності працівників, які досягли 

значних результатів, з метою подальшого стимулювання їх творчої 

активності;застосування різноманітних форм визнання заслуг;покращення 

морально-психологічного стану працівників через вiдповiдну форму визнання; 

забезпечення підвищення трудової активності колективу підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ 

КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 
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Науковий керівник - к. е. н., ст. викладач, Герасимова В.О. 

Запорізький національний університет 

 

В сучасних умовах посилення конкуренції та погіршення економічної 

ситуації в країні, суб’єкти господарювання все більше потребують належного 

консалтингового забезпечення з метою підвищення ефективності 

провадження своєї діяльності та оптимізації бізнес-процесів. Разом з цим, 

існують певні чинники, що негативно впливають на загальну динаміку 

розвитку ринку консалтингових послуг в Україні: 

 нерозуміння важливості використання консалтингу у досягненні 

успіху в бізнесі; 

 низька поінформованість щодо надання консалтингових послуг та 

складність в отриманні об’єктивної інформації; 

 кризові явища вітчизняної економіки та складна макроекономічна 

ситуація у світі в цілому, загальне зниження ділової активності підприємств; 

 низька платоспроможність клієнтів та небажання платити за 

«невідчутні» послуг; 

 відсутність гарантій ефективних результатів після консультування; 

 скептичне ставлення керівників та менеджерів до виконання вимог 

щодо конфіденційності інформації, яка надається для консалтингу; 

 нестача грамотних та досвідчених керівників проектів і хороших 

команд виконавців-аналітиків [1]. 

Розглядаючи причини досить низьких темпів розвитку вітчизняного 

ринку консалтингових послуг, потрібно відмітити, що стримуючими 

факторами також є недосконалість законодавства з регулювання цієї сфери 

діяльності та недостатня активність професійних об’єднань консультантів, що 

могли б забезпечити підвищення якості та професійності консалтингових 

послуг, захист ринку від некваліфікованих консультантів та недобросовісної 

конкуренції. 

За сучасних умов консалтингова діяльність в Україні має епізодичний 

характер, оскільки переважна більшість суб’єктів господарювання 

звертаються за консультаційною допомогою в критичних ситуаціях, коли 

власними зусиллями не можна вирішити існуючі проблеми. На сьогоднішній 

день, основними постачальниками консалтингових послуг в Україні є: 

- філіали іноземних компаній, які співпрацюють із державними структурами 

для вирішення питань щодо оподаткування, покращення нормативно-

правової бази, бюджетного регулювання; 
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- представництва закордонних консалтингових компаній, що співпрацюють 

з приватним сектором; 

- закордонні консалтингові компанії, які надають технічну підтримку з 

консалтингу в першочергових галузях народного господарства; 

- вітчизняні консалтингові фірми, що допомагають компаніям з 

приватизацією та управлінням в кризових ситуаціях; 

- інші консалтингові компанії [2, с. 29]. 

Як бачимо на українському ринку консалтингових послуг переважають 

закордонні фірми, їх представництва та філіали, які певною мірою стримують 

діяльність національних консультаційних фірм.  

Ринок консалтингових послуг України характеризується переважанням 

предметних, вузькоспеціалізованих сфер діяльності, зокрема: ІТ-технології, 

фінансовий та юридичний консалтинг, аудит, маркетингові дослідження,  

підбір кадрів та управління персоналом, що займають більше 70%  ринку. 

Таким чином, можемо спостерігати, що культура споживання 

консалтингових послуг в Україні на даному етапі залишається ще 

недостатньо розвинутою, оскільки досить сильним є негативний вплив 

внутрішніх та зовнішніх чинників.  Разом з тим, суб’єкти господарювання 

знаходяться в процесі усвідомлення доцільності залучення підприємствами 

консалтингових компаній як партнерів по бізнесу. 

Вважаємо, що за таких умов, з метою активізації розвитку 

консалтингової діяльності в Україні необхідно реалізувати такі заходи: 

- вдосконалити систему професійної освіти з підготовки консультантів; 

- підвищити рівень інформаційного забезпечення щодо діяльності суб’єктів 

на ринку консалтингових послуг; 

- врегулювати на законодавчому рівні питання щодо ідентифікації поняття 

консалтингової послуги, її видів та суб’єктів надання; 

- здійснити імплементацію зарубіжного досвіду у сфері консалтингу із 

врахуванням особливостей національної економіки. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА У СФЕРІ 
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Стрімкий розвиток ринкових відносин в Україні зумовив значні зміни як у 

системі управління підприємствами, так і в споживчих настроях, зокрема 

зазнають певних змін типи покупців та різновидності купівельної поведінки, за 

кількісними параметрами та їх внутрішнім змістом, що змушує підприємства 

займатися питаннями формування ринкового попиту та ефективного 

управління споживчою поведінкою. 

Одним з основних цілей для збільшення прибутковості торговельного 

підприємства є розуміння того, що відбувається у свідомості споживача при 

прийнятті рішення про покупку. Для цього необхідно проаналізувати  

особливості  моделювання поведінки споживача у сфері рітейлу (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Процес моделювання поведінки споживача 
Джерело: складено автором на основі [1] 

 

Від покупців і їх поведінки здебільшого залежить успіх фірм і досягнення 

ними позитивного результату. Розглянемо модель поведінки покупця 

«сприйняття – реакція». При цьому поведінка споживача базується на: 

- потужних внутрішніх стимулах індивіда (холод, голод, страх, спрага); 

- репліках - слабших стимулах навколишнього середовища (реклама); 

- відповіді - зваженій реакції організму на зовнішні і внутрішні стимули; 

На першому етапі досліджуються виникнення і усвідомлення 
потреби в тому чи іншому товарі. В основі оцінки споживання і 
попиту в маркетингу широко використовуються прийоми і методи 
теорії «граничної корисності», еластичності попиту, сучасного 
біхевіоризму та ін. 

 На другому етапі відбувається моделювання процесу пошуку й 
оцінки інформації про товар. Використовуються різні канали 
інформації: персональні (сім'я, друзі), комерційні (реклама, 
продавці, упаковка), публічні (засоби масової інформації), 
емпіричні (досвід, випробування). 

 Третій етап пов'язаний з прийняттям рішення про купівлю. Одним 
з методичних підходів до розв'язання цієї задачі служить 
«модельчорного ящика», що розглядається як набір визначених 
стимулів, під впливом яких відбувається ухвалення рішення про 
покупку. 

 Заключний етап моделювання ‒ оцінка споживачем правильності 
вибору товару. Позитивна оцінка підсилює прихильність до 
даного товару, негативна ‒ навпаки, послабляє інтерес до нього. 
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- підкріпленні або позитивному досвіді [2, с. 13]. 

В цілому, моделі поведінки споживачів поділяють на три основні групи. 

Практика розглядає та використовує складніші  моделі, які відповідають 

вимогам торгівельної сфери. Наприклад, модель споживчої поведінки 

представляє взаємозв'язок процесу рішень споживача про покупку і факторів, 

які визначають його та ґрунтується на трьох припущеннях:  

1) вихідною точкою споживчої поведінки є спосіб життя споживача;  

2) споживач має подвійну сутність: з одного боку, він є членом певних 

соціальних груп і тому піддається впливу низки соціальних або зовнішніх 

факторів; з іншого – споживач індивідуальний, тому на його життєвий стиль 

впливає низка внутрішніх психологічних факторів;  

3) прагнення зберегти або покращити свій життєвий стиль формує 

ставлення і потреби споживача [4, с. 45]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Види моделей поведінки споживача на роздрібному ринку  
Джерело: складено автором на основі [3, с.38] 

 

Таким чином, на основі моделювання поведінки споживача є можливість: 

знати,   які   потреби   задовольняє   той   чи   інший   товар  і  при необхідності 

удосконалювати його характеристики; бачити звідки споживач бере 

інформацією про товар і допомогти йому більш швидко і повніше одержати 

такі дані; вміти знаходити ті стимули і мотивації, якими керується споживач 

при виборі товару; оцінювати поведінку споживача і прогнозувати його 

подальші дії.  

Вивчення поведінки споживачів передбачає аналіз впливу на неї факторів 

зовнішнього і внутрішнього середовища. Поведінка споживача формується під 
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покупку індивідуальним 

споживачем або сім'єю, 

розкривають процес 

опрацювання інформації 

споживачем, деякі 

зосереджуються на питаннях 

чому споживач прийняв або 

не прийняв рішення про 

покупку певного товару. 
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впливом його ціннісних орієнтацій, культурних факторів, соціального 

становища. Значний вплив на формування поведінки споживачів чинять 

родинні стосунки, а також його персональні характеристики, такі як вік і етап 

життєвого циклу, вид занять, економічне становище, спосіб життя (табл. 1).  

 

Таблиця 1 - Фактори впливу на поведінку споживачів  

 

Економічні 

Величина і розподіл національного доходу, грошові доходи населення та 

їх розподіл за групами споживачів, обсяг і склад товарної пропозиції, 

рівень і співвідношення роздрібних цін, ступінь забезпеченості населення 

окремими продуктами споживання, рівень торговельного обслуговування 

тощо. 

Культурні 
Субкультура, соціальний стан, культура споживання, мода, естетичні 

смаки. 

Соціальні Розподільна політика, соціальна структура суспільства, референтні групи. 

Особистісні 
Особисті зовнішні характеристики: вік і етап життєвого циклу сім'ї,рід 

занять,образ життя, тип і уявлення про самого себе. 

Психологічні Мотивація, сприйняття, засвоєння, переконання, ставлення. 

Демографічні 
Чисельність і склад населення, співвідношення між міськими і сільськими 

жителями. 

Природно-

кліматичні та 

національно-

історичні 

Географічні умови, традиції, звичаї, умови побуту. 

Джерело: складено автором на основі [5] 

Для чіткого розуміння поведінки споживачів, для розробки і вигідного 

позиціонування товару на роздрібному ринку, для проведення якісної стратегії 

просування товару дуже важливо визначити найбільш великі групи споживачів 

і охарактеризувати їхні основні типи поведінки.   

Розглянемо споживачів, яких умовно можна поділити на такі групи:  

1. Гедоністи - особи, для яких споживання матеріальних і нематеріальних 

благ є джерелом радості, натхнення, щастя. Вони зазвичай мало переймаються 

наслідками процесу споживання, виявляють витонченість смаків, інколи 

схильні до статусного споживання, слідують модним тенденціям. Подекуди 

такі особи виявляють хворобливу схильність до купівлі товарів та послуг.  

2. Раціоналісти - покупці, які споживають виважено та обдумано. Це 

особи, які через фінансові обмеження або через особливості кругозору 

демонструють економність, порівнюють ціни на товари та послуги, критично 

ставляться до реклами та маркетингових маніпуляцій.  

3. Аскети - особи, які свідомо обмежують своє споживання через низький 

рівень добробуту або через світоглядні принципи. Такими споживачами часто 

керують релігійні, ідеологічні, етичні принципи [6, с. 5] 

Отож, без розуміння купівельної поведінки неможливо правильно 

вирішувати основні питання в підприємницькій діяльності. Зокрема, 

здійснювати сегментацію ринків, організовувати просування товарів, 

впроваджувати комунікаційні маркетингові заходи. Підприємства, які 
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володіють інформацією, що стосується типів покупців, купівельної поведінки 

споживачів, які знають зміст і характер впливу інструментів на цю поведінку, 

досягають значних конкурентних переваг, добиваються високих результатів 

своєї діяльності. 
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"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 

У сучасному світі тотальної глобалізації, все більшепосилюються 

взаємозв’язки між суб’єктами господарювання чи окремими національними 

одиницями. Світ ринкових відносин характеризується суттєвим посиленням 

залежності національних економік від впливу зовнішнього середовища.  Таким 

чином, визначальним фактором існування стала конкурентоспроможність: саме 

цей показник визначає успіх держави, галузей та підприємств.  Підприємства 

утворюють національне багатство, тому їх ефективність, продуктивність та 

динамічність відіграють головну роль  в конкурентоспроможності країни.   

Зайняти належне місце у світовій економіці  - означає утримати гідне 

положення на зовнішніх ринках.  Підвищення конкурентоспроможності 

окремого підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність,  це 

істотний фактор зростання ефективності господарської діяльності не тільки на 

рівні підприємницьких структур, а й у межах усієї держави. Продуктивна 

зовнішньоекономічна діяльність  підтримує експортний потенціал країни, 

посилює конкурентоспроможність вітчизняних товарів на іноземному ринку, 

формує раціональну структуру імпорту та експорту, залучає закордонні 
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інвестиції на вигідних умовах, тобто забезпечує економічну безпеку України.  

Звична схема зниження витрат на виробництво й реалізацію вже може бути не 

головною, необхідно дотримуватись загальних тенденцій світового розвитку.   

Дана робота аналізує сутність управління конкурентоспроможністю 

підприємства та досліджує взаємозв’язок між конкурентоспроможністю та 

потенціалом.  

Підвищення конкурентоспроможності підприємства - запорука підвищення 

конкурентоспроможності країни. Поняття конкурентоспроможності організації  

обумовлює здатність випускати конкурентоспроможну продукцію на 

визначеному ринку, її перевагу у відношенні інших фірм певної галузі в 

середині країни або за її межами [1]. 

Міжнародна конкурентоспроможність може бути визначена як процес, в 

якому вищі показники конкурентоспроможності досягаються на різних рівнях: 

фірмовому, галузевому та національному. Конкуренція стає міжнародною, коли 

вона стосується двох або більше країн. Такий процес описується визначеннями 

конкурентоспроможності, яка переходить від загальної точки зору до більш 

конкретного розуміння на рівні фірми та країни. Існує кілька визначень 

конкурентоспроможності, які необхідно враховувати, перш ніж надати 

узагальнене визначення цьому процесу. 

Пітер Баклі починаючи з 1988 р. Досліджував загальне бачення щодо 

стратегічного вибору, що підкреслює міжнародну конкурентоспроможність, і, 

таким чином, стверджує, що конкурентоспроможність включає ефективність у 

розрізі досягнення цілей з мінімально можливими витратами та ефективність у 

розрізі досягнення правильних цілей. Конкурентоспроможність включає як цілі, 

так і засоби, спрямовані на досягнення цих цілей. Міжнародну 

конкурентоспроможність, таким чином, можна розуміти як баланс між 

ефективністю та результативністю в економічнійсфері. Це піднімає питання 

про різні рівні конкурентоспроможності, а саме:  який рівень (підприємства, 

галузі чи країни)  приймати за базовий [2]. 

На думку наступних дослідників, варто створювати розуміння 

конкурентоспроможності на рівні підприємства. Наприклад, доповідь 

Спеціального комітету Палати лордів про зарубіжну торгівлю зосереджується 

на конкурентоспроможності підприємств. За даними Комітету, 

конкурентоспроможність є синонімом прибутку компанії у довгостроковому 

періоді та її здатності забезпечувати своїх працівників, створюючи достатні 

прибутки власникам. Для Феурера і Чахарбагі, конкурентоспроможність 

залежить від цінностей акціонерів і клієнтів, фінансової сили, яка визначає 

здатність діяти і реагувати в конкурентному середовищі, а також потенціалу 

працівників і технологій у здійсненні необхідних стратегічних змін. Науковці 

продовжуютьс тверджувати, що конкурентоспроможність може бути 

класифікована тільки, якщо підтримується відповідний баланс між цими 

факторами, які можуть мати суперечливий характер. 

Скотт і Лодж, зосередили фокус конкурентоспроможності на рівень 

країни, стверджуючи, що конкурентоспроможність це здатність країни 
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створювати, виробляти, поширювати та обслуговувати товари в  , отримуючи 

зростаючі прибутки від своїх ресурсів. Наступні вчені наголошують на 

економічній структурі країн. За тлумаченням ОЕСР, конкурентоспроможність – 

це позначка, якої можна досягнути в умовах вільно їторгівлі та справедливи 

хринкових умов, виробляючи товари та послуги, які відповідають 

випробуванню міжнародних ринків, одночасно підтримуючи та розширюючи 

реальні доходи свого населення у довгостроковій перспективі. Таке розуміння 

висуває на перший план твердження, що конкурентоспроможність вбудована в 

тип економічної системи, в данному випадку - в ринкову економіку. Рада з 

питань конкурентоспроможності США поідляє таку ж думку і визначає 

конкурентоспроможність як здатність виробляти товари та послуги, які 

відповідають міжнародним ринкам, тоді як громадяни отримують гідний рівень 

життя, який стабільно зростає у довгостроковому періоді. 

Консультативна група з питань конкурентоспроможності пропонує, що 

конкурентоспроможність передбачає елементи продуктивності, ефективності та 

прибутковості. Конкурентоспроможність, однак, «не є самоціллю або ціллю, 

проте є потужним засобом досягнення стандартів рівня життя і підвищення 

соціального добробуту – інструментом досягнення цілей». Відповідно, 

міжнародна конкурентоспроможність досягається збільшенням продуктивності 

та ефективності у контексті міжнародної спеціалізації, оскільки 

конкурентоспроможність виступає основою для підвищення заробітку людей 

неінфляційним шляхом. Отже, як свідчить Світовий щорічник 

конкурентоспроможності, процвітання є фундаментальним результатом 

міжнародної конкурентоспроможності [3]. 

Враховуючи вищевикладені визначення та ризики спрощення концепції, 

можна стверджувати, що оскільки кожна «мікро»одиниця 

конкурентоспроможності (наприклад, підприємство) досягає підвищеного рівня 

конкурентоспроможності, то процес переходить до вищих або більших 

«макро»одиниць (наприклад, країн), які з часом стають суб’єктами міжнародної 

конкурентоспроможності. 
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 Виконання основної функції виробничо-технологічної підсистеми 

підприємства, що полягає у забезпеченні своєчасного у необхідних обсягах та 

асортименті виготовлення продукції, можливе лише за умови злагодженої 

роботи усіх її складових, до яких належать: 

- основні виробничі засоби; 

- технологія; 

- матеріально-енергетичні ресурси; 

- інформаційні ресурси; 

- промислово-виробничий персонал. 

 Виробничий потенціал підприємства — це система взаємопов'язаних та 

до певних меж взаємозамінних, у певній спосіб організованих і спрямованих на 

досягнення поставлених цілей ресурсів, які становлять, у свою чергу, окремі 

виробничі та управлінські підсистеми підприємництва.[1] 

 Невідповідність характеристик виробничого потенціалу цільовим 

настановам розвитку підприємства, а також іншим підсистемам свідчить про 

кризові явища у виробничій підсистемі. Основною причиною виробничо-

технологічної кризи є вичерпання наявного виробничого потенціалу 

підприємства. 

 Оцінювання виробничого потенціалу відбувається за допомогою аналізу 

показників організаційно-технічного рівня підприємства, основними 

завданнями якого є визначення рівня використання матеріальних і трудових 

ресурсів, основних виробничих засобів та виробничих потужностей, 

впровадження нової техніки та технології виробництва, а також якості 

продукції, що випускається. 

 Обов'язковою умовою аналізу організаційно-технічного рівня 

підприємства постає потреба зіставлення результатів аналізу з показниками, що 

характеризують його ринкове становище та ефективність діяльності (тенденції 

зміни обсягів виробництва, собівартість одиниці продукції, витрати на 1 грн. 

товарної продукції, ступінь придатності основних засобів тощо). 

 Особливого значення набуває аналіз показників стану робочих машин та 

обладнання, оскільки саме цей вид основних засобів підприємства забезпечує 

випуск продукції та формує її якісні показники. Збої у функціонуванні робочих 

машин та обладнання призводять до виникнення переважної частки кризових 

ситуацій у виробничо-технологічній підсистемі підприємства. 

 Аналіз рівня використання основних засобів полягає у дослідженні 

показників, що характеризують їх віддачу, або ступінь використання їх 

потенційних можливостей.[1] 



87 

 

Для підвищення фондовіддачі та більш повного використання наявних 

засобів, підвищення потенціалу їх потужностей автор статті [3] пропонують 

застосовувати натуральні показники по галузях і підприємствах. Для цього 

можна використовувати коефіцієнти, що характеризують використання 

основних засобів за часом експлуатації та потужністю, які мають 

розраховуватись за наступними параметрами: 

– коефіцієнт за ступенем використання основних засобів за часом – періодом, 

сезоном, місяцем, роком,тривалістю нормативної експлуатації; 

– коефіцієнт за ступенем використання виробничих потужностей у відповідних 

часових періодах; 

– інтегральний коефіцієнт використанняосновних засобів, який може бути 

встановлений якдобуток перших двох коефіцієнтів. 

 

Таблиця 1 - Аналіз рівня використання основних засобів 

Показник Позначення Індикатори загрози 

кризи 

Фондовіддача Фв ВП — випуск продукції у натуральному 

(грошовому) виразі; Фо.вп — 

середньорічна балансова вартість 

основних промислово-виробничих засобів 

Зменшення порівняно 

з минулим періодом 

(планом) 

Фондомісткість Фм Зростання 

Коефіцієнт використання парку 

наявного обладнання Квн 

Коефіцієнт використання парку 

встановленого обладнання Кв.в 

Уд — кількість діючого обладнання; N — 

кількість наявного обладнання; Лв — 

кількість встановленого обладнання 

Зменшення 

Коефіцієнт змінності К3 Тв.з — кількість відпрацьованих 

верстато-змін; Тр.д — кількість робочих 

днів у періоді 

Зменшення 

Коефіцієнт участі обладнання у 

виробничому процесі Ку.о 

Тф.з — фактичний час роботи обладнання 

за зміну; 

Т3 — тривалість робочої зміни; Тп— 

внутрішньо-змінні простої обладнання 

Зменшення 

Коефіцієнт використання 

календарного фонду часу Кк.ф 

Тф — кількість відпрацьованих верстато-

годин; Тк — календарний фонд одного 

верстата в періоді Тп —плановий фонд 

часу роботи і -го верстата 

Зменшення 

Коефіцієнт екстенсивного 

завантаження обладнання 

Зменшення 

Коефіцієнт інтенсивного 

завантаження обладнання Кі.3.0 

ВП — випуск продукції за період; П — 

середня за період потужність 

Зменшення 

Знімання продукції з одного 

метра квадратного площ ВЦ 

ВП — випуск продукції у натуральному 

(грошовому) виразі 

Зменшення 

  

 Рішення щодо перспектив використання технологій, які характеризується 

високим рівнем освоєння технологій, що втратили або втрачають свою 

конкурентоспроможність потребують глибших досліджень. До цих технологій, 

які несуть потенційну кризу, слід використовувати посилений контроль. 
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 Використання прогресивного обладнання і технологій висуває високі 

вимоги до кваліфікаційного рівня персоналу, збільшує кінцевий результат 

їхньої діяльності та ціни кожної помилки. Підтвердженням цього є 

зосередження частки причин виникнення кризових ситуацій саме в хибних 

рішеннях або бездіяльності персоналу підприємства. Тому, для запобігання 

виникненню локальної виробничо-технологічної кризи значну увагу 

антикризового управління має привертати сфера діяльності персоналу та його 

якісний склад. 
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Григор’єва А.Г.,  

Науковий керівник — к.е.н., доцент Фіщенко О.М. 

ДВНЗ ―Донецький національний технічний університет‖ 

 

Ефективна робота підприємства  залежить від раціонального розподілу 

функцій між виробничими підрозділами, щоб забезпечувати високу 

рентабельність, безперервність роботи і випуск якісної продукції. В 

організаційній та управлінській роботі організацій фінансово-економічна 

діяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність 

та повнота фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності та 

розвитку підприємства, виконання фінансових зобов'язань перед державою та 

іншими суб'єктами господарювання. Таким чином, проблема управління 

фінансово-економічною діяльність підприємства є актуальною на сьогоднішній 

день. 

Проблемою аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства 

займалися такі дослідники, як Боярко І.М., Буряк Л.Д., Вознюк Г.Л., Дейнека 

О.В., Загородній А.Г., Любенко Н.М., Непочатенко О.О., Мельничук Н.Ю., 

Поддерьогін А.М., Тарасенко I.О., Школьник І.О. та ін.. 

Метою дослідження є аналіз проблем фінансово-економічної діяльності 

підприємства та пошук шляхів їх вирішення. 

Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Фінансовий 

стан підприємств впливає на фінансове становище країни в цілому. Вихід 

України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов'язаний з поліпшенням 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2011_9_32
https://www.finalon.com/
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фінансового стану суб'єктів господарювання всіх форм власності в усіх сферах 

діяльності. За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці, 

організація фінансової діяльності кожного підприємства.  

Господарська діяльність підприємства нерозривно зв'язана з його 

фінансовою діяльністю. Підприємство самостійно фінансує всі напрямки своїх 

витрат відповідно до виробничих планів, розпоряджається наявними 

фінансовими ресурсами, вкладаючи їх у виробництво продукції з метою 

одержанні прибутку [1, с.108].  

Метою оцінювання фінансового стану підприємства є пошук резервів 

підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку 

як основи стабільної роботи підприємства і використання ним зобов'язань 

перед бюджетом, банком та іншими установами. 

Основними завданнями аналізу фінансового стану є: 

- дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства; 

- дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, 

забезпечення підприємства власними оборотними коштами; 

- об'єктивне оцінювання динаміки та стану ліквідності, платоспроможності 

і фінансової стійкості підприємства; 

- оцінювання становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та 

кількісне оцінювання його конкурентоспроможності; 

- визначення ефективності використання фінансових ресурсів. 

Показники оцінки фінансово-економічного  стану підприємства мають 

бути такими, щоб усі ті, хто пов'язаний з підприємством економічними 

відносинами, могли одержати відповідь на запитання, наскільки надійне 

підприємство як партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення 

про економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин з 

підприємством. 

Фінансово-економічну  діяльність підприємства спрямована на вирішення 

таких основних завдань: 

 фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності; 

 пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення 

рентабельності та платоспроможності; 

 мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування 

виробничого й соціального розвитку, збільшення власного капіталу. 

Фінансово-економічна діяльность являє собою систему методів і заходів, 

без якої контур управління не є дієздатним. Разомкнуті інформаційні системи 

управління не можуть працювати ефективно, оскільки відсутній зворотний 

зв'язок між керуючою і керованою системами [2]. 

Чистий прибуток підприємства є узагальнюючим показником роботи 

підприємства. Розглянемо стан промисловості України за останні 3 років, а 

саме формування чистого прибутку підприємств даної галузі (таблиця 1).  

Проаналізувавши дані таблиці 1, можна зробити висновок, що 

підприємства у галузі промисловості за останні 3 роки мали від’ємний 

фінансовий результат. Формування чистого прибутку відбувається шляхом 
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різниці між доходами від операційної діяльності та витратами від операційної 

діяльності. На протязі 2014-2016 років ситуація на підприємствах трохи 

покращилася – збиток зменшився. Дану ситуацію проілюстровано на рис.1. 

Удосконалення фінансового стану підприємства можливе за рахунок 

збільшення вхідних та зменшення вихідних грошових потоків. Підвищення 

розмірів вхідних грошових потоків можливе за рахунок: 

- збільшення виручки від реалізації; 

- продажу частини основних фондів; 

- рефінансування дебіторської заборгованості. 

 

Таблиця 1 – Формування чистого прибутку (збитку) великих та середніх 

підприємств  за видами економічної діяльності (2014-2016 рік) 
 

Показник  
Роки 

2014 2015 2016 

Чистий доход від 

реалізації продукції та 

чисті зароблені страхові 

премії 

1474250,6 1854656,7 2249905,6 

Інші операційні доходи 71175,7 416 287,40 286581 

Операційні витрати 1637850,4 2116227,4 2332869,4 

Інші витрати 249811,8 336067,5 211187,3 

Витрати усього, з них: 
1900727,5 

2459202 2561212,9 

 

собівартість реалізованої  

продукції 
1229362,6 1544980,2 1881663,1 

Чистий прибуток 

(збиток) 
-174488,3 -188267,9 -24724,7 

 

 

 
Рисунок 1  – Фінансовий результат галузі промисловості України у 2014-

2016 роках 
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Скорочення вихідних грошових потоків можливе за рахунок: 

- зниження витрат, які відносяться на собівартість продукції; 

- зниження витрат, які покривають за рахунок прибутку. 

Щоб збільшити обсяги реалізації, треба максимально активізувати збу-

тову діяльність підприємства. Стимулювати збут можна різними методами. 

Бажаний результат можна отримати наданням знижок покупцям, помірними 

зменшеннями цін, застосуванням масової реклами. Не існує для всіх 

підприємств єдиного рецепту збільшення обсягів реалізації. Тип заходів 

залежить від особливостей конкретного підприємства та обраної ним стратегії 

маркетингу [3]. 

Удосконалення фінансово-економічної діяльності підприємства можливе 

шляхом підвищення результативності розміщення та використання ресурсів 

підприємства. При цьому забезпечується розвиток виробництва чи інших сфер 

діяльності на основі зростання прибутку й активів, при збереженні 

платоспроможності та кредитоспроможності. 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

                                                                                                 Дудченко В.В. 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Рибалко О.М. 

Запорізький національний університет 

 

На сучасному етапі розвитку економіки діяльність підприємств, незалежно 

від організаційно-правової форми господарювання та форми власності, схильна 

до постійного ризику та загроз безпечної та стабільної діяльності, що пов'язані 

з впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на їх 

функціонування. Постійне підвищення ризиковості господарської діяльності 

може спричинити значне зниження рівня фінансового стану підприємства, а в 

майбутньому призвести до банкрутства, і потребує від кожного суб'єкта 

господарювання розробки та реалізації системи фінансово-економічної безпеки. 

Фінансово-економічна безпека підприємства є досить складною системою, 

яка забезпечує ефективне використання матеріальних, трудових, 

http://www.nbuv.gov.ua/
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інформаційних і фінансових ресурсів, використовуючи певний набір 

внутрішніх характеристик. 

Фінансово-економічна безпека підприємства – це такий фінансово-

економічний стан, який сприяє забезпеченню захищеності його фінансово-

економічних інтересів від негативних чинників внутрішнього і зовнішнього 

середовища та створення необхідних фінансово-економічних умов для 

безперервної стійкого розвитку та успішної діяльності підприємства. 

Метою забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства є 

досягнення найвищої ефективності та стабільності його функціонування і 

створення передумов для подальшого розвитку шляхом своєчасного виявлення 

та запобігання зовнішнім і внутрішнім небезпекам і загрозам [1, с.178]. 

Фінансово-економічна безпека підприємства направлена на створення 

відповідних умов для виявлення та подолання кризових явищ у діяльності           

підприємства з метою реалізації поставлених ним статутних цілей і завдань. 

Чинники, формуючі відповідний рівень економічної безпеки підприємства, 

різноманітні, і в кожній галузі виробництва мають свою специфіку. Однак є 

загальні, типові чинники, що впливають на рівень економічної безпеки 

підприємства незалежно від форм власності та галузі виробництва [2]. 

Існують зовнішні небезпеки та загрози (які не залежать від діяльності 

підприємства) та внутрішні (які безпосередньо залежать від діяльності 

підприємства), а також ті, що існують, і можливі. 

До зовнішніх факторів відносять економічні, ринкові, соціально-культурні, 

правові, технологічні та технічні, географічні. А також міжнародні, до яких 

входять: фінансово-економічна криза; недобросовісна конкуренція; 

нестабільність економіки; зниження інвестиційного потенціалу та клімату 

держави; недосконалість механізмів реалізації економічної та фінансової 

політик держави; нерозвиненість фінансового ринку та його інфраструктури; 

недосконалість правової системи захисту прав інвесторів і виконання 

законодавства. 

Внутрішні фактори впливу на систему фінансово-економічної безпеки 

підприємства включають: засоби праці, кадровий потенціал, системні фактори, 

інформаційне забезпечення прийняття рішень, тощо. 

Оцінка рівня економічної безпеки підприємства, іншими словами 

діагностика кризових явищ, є основним і першочерговим завданням 

антикризового управління. Метою антикризового управління є забезпечення 

виживання підприємства в жорстких умовах конкуренції і непередбачуваності 

зовнішнього середовища.   

У сучасній науковій літературі та практиці сформувалося досить велика 

кількість методичних підходів оцінки рівня економічної безпеки суб'єкта 

господарювання, проте більшість з них не враховує причинно-наслідкового 

взаємозв'язку різних загроз і кризових факторів, і тому не дозволяє визначити 

причини сформованого стану підприємства, ідентифікувати характер 

потенційної або існуючої  кризи. 
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Визначити рівень фінансово-економічної безпеки підприємства можна  

використовуючи систему показників, що характеризують результати 

фінансово-господарської діяльності [3]. При цьому рекомендується 

використовувати такі групи показників: 

- фінансово-економічної що включає такі показники, як: коефіцієнт стійкості,  

коефіцієнт фінансової незалежності (автономії), коефіцієнт фінансового 

ризику, коефіцієнт маневровості, коефіцієнт швидкої (термінової) 

ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності (покриття), коефіцієнт 

абсолютної ліквідності; 

- стабільності та безперервності виробничої діяльності підприємства, до якої 

входять коефіцієнт оборотності оборотних активів, тривалість одного 

обороту оборотних активів, матеріальні витрати, енергоємність, собівартість 

реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, витрати на 

оплату праці, матеріалоємність, виробничий потенціал, фондоозброєність 

праці, трудомісткість; 

- ефективності використання ресурсів підприємства, що оцінюється на основі 

розрахунку й аналізу рентабельності продажу, рентабельності активів, суми 

вивільнених коштів у процесі прискорення оборотності оборотних активів, 

фондовіддачі, показника виходу придатного продукту з використаної 

сировини, коефіцієнта придатності нематеріальних активів, коефіцієнта 

зношеності нематеріальних активів, коефіцієнта зношеності основних 

засобів, коефіцієнта придатності основних засобів, рентабельності 

операційної діяльності, коефіцієнта плинності кадрів, коефіцієнта динаміки 

середньооблікового складу персоналу, питомої ваги простоїв у фонді 

робочого часу, продуктивності праці, темпів зростання персоналу. 

Врахування в процесі аналізу та оцінки саме таких систем фінансово-

економічних показників результатів діяльності підприємства ми можемо 

визначити й оцінити не лише досягнутий рівень фінансово-економічної безпеки 

підприємства, а й нарощування або зниження його потенціалу, тобто оцінки 

накопичення  підприємством здатностей до формування високого рівня в 

майбутньому. 

Однією з основних умов дотримання належного рівня фінансово-

економічної безпеки підприємства є здатність протистояти наявним і тим, що 

виникають, небезпекам і загрозам, спрямовані завдати фінансових збитків 

підприємству, негативно впливають на зміну структури капіталу, зумовлюють 

примусову ліквідацію підприємства. Для забезпечення належного рівня 

фінансово-економічної безпеки першочерговими завданнями фінансової 

політики, що реалізується на підприємстві, є підтримка фінансової стійкості, 

рівноваги, забезпечення достатньої фінансової незалежності та гнучкості в 

прийнятті фінансових рішень. 

Забезпечення економічної безпеки підприємств необхідно розглядати як 

процес прогнозування і запобігання ущербів від негативних дій на їх 

економічну безпеку по різних аспектах фінансово-господарської діяльності. 

Ефективний результат роботи підприємств по забезпеченню прибутковості і 
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стійкості бізнесу, можливо досягнути саме за рахунок прогнозування і 

своєчасного запобігання ущербів, що як очевидно представляють загрозу 

економічній безпеці, так і потенційно вірогідних.  

Формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства – 

справа досить складна. Найважливішим його складовим елементом виступає 

необхідність визначення потреб в забезпеченні економічної безпеки. Під 

впливом цілого ряду чинників формуються потреби забезпечення економічної 

безпеки: об'єктивних і суб'єктивних, внутрішніх і зовнішніх, прогнозованих і 

непередбачуваних. Забезпечення економічної безпеки підприємств не дозволяє, 

за своєю суттю, зводити дану роботу лише до організації і проведення окремих 

заходів, а повинно бути продуманим безперервним, цілеспрямованим 

процесом, який вимагає:  

- постійного прогнозування можливих погроз;  

- обґрунтування і реалізації ефективних форм і методів створення, 

вдосконалення і розвитку системи економічної безпеки підприємств;  

- безперервного контролю і управління системою;  

- комплексного, ефективного використання наявних засобів захисту всіх 

елементів виробничо-господарської системи відповідно вимогам рівня 

професійної підготовки персоналу підприємств;  

- об'єднання в єдиний, цілісний механізм методів і засобів, які в сукупності в 

змозі забезпечити безпеку, зберегти і ефективно використовувати фінансові, 

матеріальні і інформаційні ресурси.  

Забезпечення економічної безпеки підприємства є найважливішим 

завданням стратегічного планування. При його наявності забезпечується така 

взаємодія із зовнішнім середовищем, яка дозволяє підтримувати її потенціал на 

рівні, необхідному для нормального функціонування і розвитку підприємства. 

Таким чином, економічна безпека підприємств може і має бути 

забезпечена при комплексному використанні всього запасу засобів захисту у 

всіх структурних елементах виробничої системи і на всіх етапах її діяльності. 

Досягти найбільшого ефекту вдається тоді, коли всі засоби, методи і заходи 

об'єднуються в єдиний цілісний механізм – систему захисту економічних 

інтересів. 
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В экономике Республики Беларусь активно развивается система рыночных 

отношений, поэтому стало необходимым контролировать различные сферы 

деятельности предприятий. Речь идет не только о государственном контроле, 

но и о независимом аудиторском контроле. Благодаря контролю предприятия 

повышают конкурентоспособность выпускаемой ими продукции.  

В Республике Беларусь наиболее распространенной является такая форма 

финансового контроля со стороны собственников как аудит. Аудитом принято 

считать проверку со стороны независимых лиц бухгалтерских счетов, 

отчетности и иных документов для объективной оценки финансового состояния 

организации. Иными словами, главной целью аудиторской проверки является 

независимый анализ достоверности финансовой и бухгалтерской отчетности. 

Достоверность информации о финансовом состоянии предприятия является 

основой для получения доверия среди партнеров. Предприятия заинтересованы 

в том, чтобы вступить в крепкие экономические отношения с объектами 

хозяйствования по осуществлению инвестиций, использованию денежных 

средств и имущества. Члены подобных сделок имеют заинтересованность в 

получении подлинной информации о своих партнерах, чтобы принять 

правильное решение.  

Потенциальные инвесторы или собственники предприятий не всегда могут 

самостоятельно понять, совершены ли все операции в рамках закона. 

Немаловажным является правильное отражение операций в отчетности, но 

собственники и инвесторы зачастую не имеют доступа к учетным записям, а 

так же соответствующей компетенции, поэтому им необходим профессионал по 

таким вопросам.  

Необходимость в услугах аудиторов образовалась по следующим 

причинам: 

- дефицит информации у пользователей; 

- отсутствие соответствующего опыта и знаний;  

- составление необъективной информации со стороны администрации; 

- серьезность последствий принятых решений. 

Вышеуказанные причины стали основанием для появления независимых 

экспертов, оказывающих аудиторские услуги исходя из своего опыта в таких 

вопросах и соответствующей подготовки. Аудиторскими услугами называется 

перечень услуг, оказываемых посредниками, устанавливающих достоверность 

финансовой информации. Аудит может быть проведен по требованию или 

инициативе руководителей предприятия для внутреннего пользования, а также 

для предоставления в налоговую инспекцию или вышестоящие органы.  
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Поскольку теперь вся отчетность ведется в электронном виде, одним из 

распространенных видов аудита стал аудит программного обеспечения.  

Аудитом программного обеспечения можно назвать ревизию всего софта, 

установленного на предприятии. С помощью данной процедуры проводится 

проверка программного обеспечения на предмет удовлетворения требованиям 

пользовательского соглашения правообладателя той или иной программы. Этот 

процесс позволяет установить, какие программы необходимо легализовать, а 

какие находятся в свободном доступе. Кроме того, можно определить 

рентабельность использования рассматриваемой программы. С помощью 

аудита программного обеспечения организации получают информацию о том, 

какие программы необходимо купить, обновить, или же отказаться от их 

использования.  

Не все предприятия знают о том, что использование нелицензионных 

продуктов часто влечет за собой негативный итог вплоть до уголовной 

ответственности, т.к. контроль государства за соблюдением лицензионного 

законодательства возрастает. Некомпетентность предприятия в данном вопросе 

возникает в некоторых случаях потому, что оно редко или почти не использует 

какое-либо программное обеспечение. Таким образом, с помощью проведения 

аудита программного обеспечения можно определить перечень устаревших ПО, 

составить рекомендации по их замене или обновлению. Организация может 

провести аудит программного обеспечения, если ее управляющие не имеют 

достаточной уверенности в том, что лицензии установлены безошибочно. 

Известно, что правильность установленной лицензии берут на контроль 

специализированные органы.  

Большая часть предприятий на своих компьютерах использует такие 

операционные системы, как Windows от Microsoft. Данная компания 

предоставляет широкий спектр лицензий, однако система лицензирования 

настолько изменчива, что нередко обычные пользователи сталкиваются с 

проблемой выбора лицензии. Таким образом, можно совершить ошибочную 

покупку, которая приведет к большим денежным потерям.  

Существуют три варианта наиболее оптимального лицензирования: 

1. OEM. Такая лицензия используется для нового компьютера при 

покупке; 

2. BOX представляют собой коробочные версии продуктов; 

3. OLP являются корпоративными лицензиями. 

Самими дешевыми лицензиями можно назвать лицензии ОЕМ. Однако 

недостаток их заключается в том, что они поставляются непосредственно с 

оборудованием, т.е. такая лицензия будет привязана лишь к одному 

компьютеру, на который была установлена при его покупке. Иными словами, 

возможность перенести ее на другое устройство отсутствует.  

Коробочные версии будут хорошим вариантом для предприятий малого 

размера, где имеется не более пяти компьютеров. Данное программное 

обеспечение можно легко приобрести как товар, тем не менее, оно будет 

намного дороже других. Еще одним недостатком является то, что такой 
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продукт можно использовать только на определенной территории. Однако 

некоторые поставщики в Республике Беларусь распространяют версии, 

предназначенные для Российской Федерации. Желая сэкономить, предприятия 

покупают такие версии на территории Республике Беларусь, несмотря на то, 

что такая лицензия на этой территории будет недействительна. Это может 

привести к лишним затратам. 

Компания Microsoft предлагает систему скидок тем организациям, которые 

покупают лицензии от пяти штук. Обычно такое лицензирование происходит 

по программе OLP.  

Также предприятия имеют возможность получения лицензии посредством 

подписки или аренды. Когда их срок подходит к концу, пользователь может 

выкупить лицензии или продлить срок аренды или подписки.  

Аудит программ на устройствах предприятия проводится в несколько 

стадий: 

1. Установка задачи, т.е. формулировка границ и целей проверки; 

2. Получение существенных данных и информации; 

3. Приведение к документальному виду полученных сведений и ее критика; 

4. Создание отчета о рекомендациях по оптимизированному использованию 

и легализации ПО. 

Чтобы установить задачи аудита ПО, необходимо вместе с заказчиком 

уточнить цели проводимой работы. Аудит этого профиля может сократить 

затраты на содержание программного обеспечения, или же разработать 

перечень мер по их оптимизации. Также аудит ПО устанавливает, 

соответствует ли установленные программы целям организации. Кроме того, 

аудит программного обеспечения помогает предприятию избежать штрафных 

санкций.  

После проверки всех программ и их лицензий, составляются документы, 

при помощи которых можно усовершенствовать работу ПО. Аудиторская 

деятельность является главным помощником в анализе программного 

обеспечения.   

 
Перечень ссылок 

1. Лицензирование ПО в Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.factor-ltd.by/articles/licenzirovanie-po-v-belarusi/ 
2. Аудит программного обеспечения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://helpit.me/articles/audit-programmnogo-obespecenia 
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БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: УМОВИ 

УПРАВЛІННЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

Карлаш Ю.Д., 

  Науковий керівник - к.е.н., ст.. викл. Латишева О.В. 

ДВНЗ «Донбаська державна машинобудівна академія», м. Краматорськ. 

 

В умовах трансформації світового господарства сталий розвиток здатний  

забезпечити лише ті підприємства, архітектура бізнес-процесів яких вибудована 

якісно і ефективно. Тому для забезпечення сталості та конкурентоспроможності 

підприємства особливого значення набувають питання формування системи 

компетентного управління бізнес-процесами. 

Згідно Міжнародного стандарту ISO [1, с. 154] існують головні параметри 

якості бізнес-процесів підприємства (рис.1), які здатні забезпечить його 

сталість та конкурентоспроможність, при цьому насамперед необхідно 

забезпечити оптимальне функціонування процесів та управління (керування) 

ефективністю бізнес-процесів для отримання найкращого результату за 

найменших затрат ресурсів (фінансових, трудових, матеріальних та ін.).  

 

 
 

Рисунок 1 –  Фундамент параметрів якості бізнес-процесів 

(авторська розробка на підставі опрацювання  [2, С. 34-35]) 

 

Під управлінням ефективністю бізнес-процесів підприємства розуміють 

«сукупність управлінських процесів, спрямованих на збільшення вигод, тобто 

досягнення результату в заданих умовах з мінімальними витратами ресурсів в 

короткостроковому і довгостроковому періоді стратегічного планування» [3, с. 

41]. 

Необхідно враховувати той факт, що така система управління (керування) 

ефективністю бізнес-процесів підприємства може включати кілька головних і 

взаємопов'язаних підсистем з їх компонентами (рис. 2), що виконують 

призначені функції, які відповідають прийнятим планів розвитку стратегічної 

програми підприємства. 

 

результативність (час протікання бізнес-процесу);

ефективність (мінімізація часу і витрат);

адаптивність (здатність реагувати на зміну навколишнього середовища);

антіціпатівність (оптимальне співвідношення «ціна-якість»).
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Рисунок 2 –  Компоненти системи управління ефективністюбізнес-процесів 

( авторська розробка) 

 

Для забезпечення ефективності системи управління ефективністю бізнес-

процесів необхідно насамперед здійснювати управління по основним 

функціональним напрямкам (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Елементи управління ефективністю бізнес-процесів 

підприємства (авторська розробка на підставі систематизації [3, С. 40]) 
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Така організація управління (рис.3) носить достатньо універсальний 

характер і хоча вона і повинна враховувати фактори впливу (табл..1), може бути 

впроваджена та використана незалежно від специфіки діяльності, оскільки на 

будь-якому підприємстві  визначається своя стратегія та тактика розвитку 

підприємства, організується та координується робота функціональних 

підрозділів, проводиться оцінювання умов функціонування бізнес-процесів та 

їх ефективності, їх відповідність нормативам та стандартам, існуючим вимогам. 

 

Таблиця 1 - Фактори впливу на ефективність бізнес-процесів 

підприємства для забезпечення сталості (авторська розробка) 

 
Суб'єктивні чинники впливу  Об'єктивні чинники впливу 

Рівень цін на матеріали, ресурси  Рівень конкурентоспроможності 

Кількість функціональних працівників  Демографічні показники 

Обсяг ресурсів, які трансформують в 

результат 

Політична ситуація в країні 

Автоматизація процесів та інформаційне 

забезпечення 

Рівень інфляції 

Якість продукції  Ринок збуту 

Рівень техніки і технології Реальні доходи населення 

Кваліфікація персоналу  Конкурентні переваги підприємства 

Система мотивації і заохочення  Сезонність попиту 

Фінансово-економічні аспекти  Вектори державного регулювання 

 

Отже, при визначенні показників оцінки ефективності бізнес-процесів 

підприємства доцільно враховувати специфіку діяльності підприємства, його 

пріоритети, ресурси і можливості, для чого варто  додатково оцінити основні 

групи факторів, що впливають на ефективність бізнес-процесів підприємства 

(табл.1), оскільки саме ці фактори впливають на загальний потенціал 

підприємства, сталість і маневреність в конкурентній боротьбі. 
 

Перелік посилань 
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3. Дубинина В.В.Управление бизнес-процессами предприятия.Вестник 
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ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО АУДИТУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ  

 

Касьяненко А.С. 

Науковий керівник - Долюк А.В. 

Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ 

Ринкові умови господарювання посилюють вимоги до діяльності аудиторів 

та аудиторських фірм і зумовлюють необхідність наукової розробки й 

методології в умовах автоматизованої обробки обліковоїінформації. 

За умови використання нових інформаційних технологій і комп’ютерної 

техніки, як при проведенні аудиту, так і при обробці аудиторської інформації, в 

аудиторській роботі досягається значний прогрес. Комп’ютер стає 

інструментом аудитора, який дозволяє йому не лише скоротити час на 

проведення аудиту, але й провести більш детальну перевірку, скласти якісний 

аудиторський висновок з рекомендаціями щодо стратегії, напрямів 

ізасобівпокращання фінансово-господарського стану підприємства. 

Комп’ютеризація аудиторської діяльності також дозволяє надати інформацію, 

яку досить важко отримати вручну. 

Переваги застосування комп’ютерної техніки при проведенні аудиту 

можна згрупувати за наступними категоріями: зменшення кількості даних, що 

оброблюються вручну. Наприклад, запаси обліковуються в натуральному та 

грошовому вираженні. Зв’язок між цими вимірниками є досить простим, тобто 

кількісні характеристики запасів є основними, а грошові – виробничими. Крім 

того, облікові регістри містять інформацію щодо проміжних і кінцевих 

підсумків. Перевірку таких підсумків можна легко здійснити за допомогою 

комп’ютерної техніки. У результаті в аудитора з’являється час для детальнішої 

перевірки документів; економія часу на виконання одноманітних прийомів 

порівняння фактичних даних з обліковими; в автоматичному порядку перевірка 

тотожності чи взаємної ув’язки показників різних форм звітності; зберігання і 

багаторазове використання отриманих даних; здійснення попередньої оцінки 

результатів робіт за відхиленнями. 

Для використання комп’ютерів в діяльності аудиторів необхідне 

виконання наступних умов: наявність розроблених макетів вихідних 

документів, призначених для оформлення робочої документації, узагальнення 

результатів виконаних робіт; наявність програмного забезпечення, здатного 

реалізувати моделі обробки інформації, доступність програмного забезпечення 

для користувачів-аудиторів; вміння аудитора працювати з персональним 

комп’ютером. 

Спеціальне програмне забезпечення аудиту операцій по обліку готової 

продукції, її відвантаження і реалізації являє собою окремий програмний 

модуль, призначений для всебічного проведення аудиту обліку готової 

продукції, її відвантаження і реалізацій. Даний програмний модуль є 

невід’ємною частиною загального пакету спеціального програмного 

забезпечення аудитора.Спочатку проведення аудиту операцій по обліку готової 
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продукції, її відвантаження і реалізацій визначається коло задач, що 

вирішуються при проведенні аудиту і послідовність їх виконання.  

На основі переліку аудиторських задач складається план їх послідовного 

рішення, який дозволяє побудувати модель рішення кожної задачі і визначити 

послідовність виконання операцій при проведенні автоматизованого аудиту 

обліку готової продукції, її відвантаження і реалізацій. Розроблена 

послідовність операцій ретельно вивчаються аудитором. Операції повинні 

відображати процес від початкового етапу формування первинної облікової 

інформації до етапу формування облікових записів. 

Ведення обліку готової продукції вручну пов’язане з відображенням даних 

в первинних документах та облікових регістрах, що отримуються в результаті 

ручної обробки інформації. При цьому дані фіксуються на паперових носіях, а 

інформація, що зафіксована в документах, – сприймається візуально. 

В умовах паперового обліку при перевірці операцій з обліку готової 

продукції аудитор проводить суцільну перевірку. Для цього дані первинних 

документів порівнюються із записами в звітах; залишки на кінець попереднього 

періоду порівнюються із залишками на початок наступного. 

Для виявлення можливих відхилень аудитор складає різні групувальні 

таблиці, на що витрачає багато часу. Все це вимагає застосування комп’ютерної 

техніки та програмного забезпечення для полегшення роботи аудитора. При 

наявності комп’ютера і відповідного програмного забезпечення, яке містить 

вірні алгоритми розрахунку необхідних показників, аудитор має можливість 

вводити вхідну інформацію й отримувати результативні значення. Порівняння 

суми, отриманої аудитором, з сумою, що відображена в обліку господарюючого 

суб’єкта, дозволяє визначити правильність розрахунків, що здійснюються 

бухгалтером. 

Вихідною інформацією при проведенні аудиторської перевірки є Протокол 

для аудиторського висновку. Крім того, аудитор в своїй роботі використовує 

режим автоматизованого документування вихідної інформації. У цьому режимі 

за допомогою інформаційної мови показників обліку, контролю і аудиту, яка 

призначена для спілкування аудитора з базою даних івключає: найменування, 

код показника, алгоритмічний розрахунок і взаємозв’язки в інформаційній 

системі, місцезнаходження показника в базі даних, він формує необхідну 

вихідну форму для проведення тестування операцій по обліку готової 

продукції, її відвантаження іреалізацій. 

Необхідну інформацію аудитор відображає на екран або видає на друк. 

Перевірка йде по наступних основних параметрах, що тестуються: структура 

первинного документа по заданому періоду; здійсненні операції; певний 

періоду часу (день, місяць, квартал, рік і т.д.); певні показники, відображені в 

первинних даних; рахунки, субрахунки і коди аналітичного обліку; 

найменування готової продукції і її коди; інформація по покупцях в діапазоні 

дат; структурні підрозділи (склади, комори, цехи і т.д.); номера документів або 

діапазон номерів; матеріально-відповідальні особи (підзвітні особи); динаміка 

цін відвантаженої або реалізованої продукції; допустимість кореспонденції 
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рахунків по обліку готової продукції, її відвантаженню і реалізації; терміни і 

правильність переоцінки готової продукції; повнота вхідної інформації; суми 

відвантаженої і реалізованої продукції; терміни відвантаження і реалізації 

готової продукції; суми оплати за реалізовану продукцію; суми податків і 

зборів; суми торговоїнацінки. Вихідні форми для відображення результатів 

аудиторської перевірки можуть бути різні за формою представлення даних і 

залежать від потреб аудитора.  

На сьогоднішній день все більшого поширення та актуальності набуває 

питання переходу на ведення автоматизованого обліку, аналізу та аудиту 

господарської діяльності. Від часу, коли персональний комп’ютер перестали 

сприймати лише як дорогу іграшку, тривають спроби створити якнайліпшу і 

потужнішу програму для бухгалтерського обліку. Сьогодні на ринку 

програмних продуктів є декілька десятків (якщо не сотень) пакетів програм для 

бухгалтерського обліку, проте кожного року декілька фірм заявляють про 

випуск нової програми, яка з їхніх слів, є потужнішою, ―розумнішою‖ і 

перевершує усі відомі. Ринкові умови господарювання посилюють вимоги до 

діяльності не лише бухгалтерів, а й до аудиторів та аудиторських фірм і 

зумовлюють необхідність наукової розробки й методології в умовах 

автоматизованої обробки обліковоїінформації. 
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Сучасні реалії розвитку аграрного сектору економіки в умовах 

поглиблення міжнародної економічної інтеграції свідчать про вирішення 

проблем, пов’язаних зі сталим розвитком підприємницьких структур 

агробізнесу, серед яких належне місце посідають фермерські господарства. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
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Розвиток фермерських господарств характеризується нестабільністю і значним 

ступенем ризику господарювання в умовах мінливого зовнішнього середовища, 

що негативно позначається на показниках ефективності їх 

виробничогосподарської діяльності. У процесі трансформаційних змін 

більшість фермерських господарств опинились у критичному стані через 

недосконалість системи організаційно-економічних та фінансовокредитних 

механізмів господарювання. Тому актуалізується проблема забезпечення 

ефективного соціально-економічного розвитку фермерських господарств на 

основі обґрунтування перспективних напрямків їх діяльності, розробки 

відповідних заходів щодо посилення конкурентних позицій на ринку. 

Більшість науковців вважають, що фермерство в країнах з ринковою 

економікою є пріоритетною організаційно-правовою формою господарювання в 

агросфері. Разом з тим, вони зазначають, що ефективність і життєстійкість 

фермерських господарств визначається не тільки ефектом приватного 

господарювання, але й дією багатьох чинників,серед яких чільне місце 

займають розміри господарства. За досвідом країн заходу проблема досягнення 

оптимальних розмірів фермерських господарств розв’язується у розвитку таких 

процесів у сільському господарстві як: кооперація, спеціалізація, 

корпоратизація,інтеграція, концентрація виробництва. 

Незважаючи на багатоаспектний науковий доробок вітчизняних авторів 

відносно висвітлення проблем ефективності функціонування фермерських 

господарств, в умовах активізації ринкового середовища подальшого наукового 

обґрунтування вимагають питання щодо визначення основних напрямків 

забезпечення ефективного розвитку фермерських господарств з урахуванням 

регіональних особливостей їх функціонування.  

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин аграрний сектор України 

представлений різними формами господарювання, серед яких найпоширенішою 

різновидністю приватного підприємництва є фермерські господарства. 

Основною тенденцією розвитку фермерських господарств за останні роки 

є зменшення їх загальної кількості, розмірів землекористування та скорочення 

виробництва сільськогосподарської продукції. 

Характерною особливістю фермерських господарств в умовах сьогодення 

є недостатня цінова конкурентоспроможність більшості видів 

сільськогосподарської продукції, яка обумовлена зростаючою технологічною 

відсталістю, неефективним використанням виробничоресурсного потенціалу. 

Все це призвело до різкого зменшення обсягів виробництва продукції за 

останні роки, зниження ефективності використання землі та продуктивності 

праці.  

На думку науковців-аграріїв, одним з основних чинників, які позитивно 

впливають на ефективність функціонування фермерських господарств єрозміри 

їх землекористування, оскільки збільшення оброблюваної землі сприятиме 

дотримуванню агротехнічних вимог, науково обґрунтованих сівозмін, 

застосуванню інтенсивних технологій. 
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В цілому по Україні середній розмір фермерського господарства у2010 

році становив 103,3 га.  

Сучасний стан сільськогосподарського виробництва, вказує на те, що 

зміна форми власності і господарювання не призвели сьогодні до появи 

ефективного власника. Фермерські господарства, не дивлячись на значну 

питому вагу в кількості господарюючих суб’єктів (85,7% до загальної 

кількості), посідають порівняно незначне місце у виробництві продукції 

сільського господарства країни 

Пристосування фермерських господарств до мінливого ринкового 

середовища визначило економічну доцільність і виробничу орієнтованість 

переважної більшості підприємців на вирощування обмеженого переліку 

високоліквідних культур, які забезпечують прибутковість цих господарств.  

За рівнем прибутковості виробництва продукції рослинництва лідирують 

зернові та технічні культури. Пріоритетність у загальному виробництві 

продукції рослинництва,серед якої високим рівнем рентабельності та значною 

часткою у посівних площах відзначаються зернові та насіння соняшнику 

зумовлює загальний стабільний рівень рентабельності виробництва у 

фермерських господарствах. Виробництво продукції тваринництва на протязі 

досліджуваного періоду залишається збитковим. 

Слід зазначити, що збільшення прибутковості фермерських господарств в 

окремі роки відбувається у відриві від зниження собівартості продукції, тобто 

за рахунок підвищення реалізаційних цін на основні види 

сільськогосподарської продукції. В аграрному секторі економіки функціонує 

витратний механізм господарювання. Підвищення собівартості 

сільськогосподарської продукції зумовлено не стільки зростанням 

ресурсомісткості, скільки значним здороженням матеріально-технічних та 

паливно-енергетичних ресурсів. Особливо ця тенденція виражена у 2009році, 

коли під дією інфляційних процесів та соціально-економічної нестабільності в 

країні рівень рентабельності фермерських господарств знизився на 10 відсотко-

пунктів відносно 2008 року. У зв’язку з недосконалістю чинного законодавства, 

недостатньою державною підтримкою діяльність фермерських господарств не 

принесла бажаних результатів. Неналагоджена ефективна система 

матеріальнотехнічного і виробничого обслуговування, обмежена доступність до 

ринків збуту, відсутність інформації про реальні ціни на окремі види продукції 

призводить до зменшення обсягів виробництва і реалізації продукції,зниження 

доходів і, в наслідок цього, втрати позицій на ринку. 

З метою підвищення прибутковості виробництва фермерські 

господарства повинні використовувати, насамперед, внутрішні можливості 

щодо забезпечення ефективного використання наявного виробничоресурсного 

потенціалу та проведення маркетингової діяльності. Оскільки основним 

джерелом формування доходів для багатьох сільгосппідприємств є реалізація 

виробленої продукції, то основою маркетингової роботи повинна стати 

розробка оптимальної програми виробництва основних видів продукції 

відповідно до вимог ринку і потреб споживачів з урахуванням внутрішніх 



106 

 

можливостей використання наявного ресурсного потенціалу, що дозволить 

оптимізувати отримання прибутків на одиницю залучених у виробництво 

земель та інших ресурсів. 

Вибір виробничої програми повинен оцінюватися з урахуванням переваг 

ведення високоефективних галузей, їх вдалого сполучення, адекватності до 

регіональних природно-кліматичних умов господарювання, що дозволить 

врахувати вплив агробіокліматичного та агротехнологічного потенціалу на 

якість продукції, забезпечить конкурентні переваги підприємств за рахунок 

зниження собівартості продукції. 

Таки чином,сьогодні незаперечний факт, що фермерські господарства є 

рівноправною формою підприємницької діяльності у сфері агробізнесу. 

Стратегічний розвиток фермерських господарств повинен бути орієнтований на 

збільшення обсягів виробництва і підвищення якості продукції при 

оптимальних затратах на її виробництво, що в свою чергу забезпечить високий 

рівень ефективності їх діяльності та конкурентоспроможності. 

Основними напрямками забезпечення стабільного ефективного розвитку 

фермерських господарств та зміцнення їх позицій на ринку мають стати: 

- оптимізація розмірів землекористування, що дозволить більш 

раціонально та ефективно використовувати виробничий потенціал та сучасні 

інтенсивні агротехнології виробництва; 

- формування та реалізація власної стратегії розвитку на основі розробки 

оптимальної програми виробництва основних видів продукції зметою 

максимізації отримання прибутків на одиницю залучених у виробництво земель 

та інших ресурсів; 

- поглиблення інтеграційних процесів і кооперування виробничої 

діяльності фермерських господарств, що дасть можливість господарствам 

отримувати додаткові прибутки від реалізації продукції переробки,забезпечить 

вирішення проблем матеріально-технічного і технологічного оснащення 

виробництва; 

- активізація державної підтримки фермерських господарств. 

Наведені пропозиції сприятимуть в перспективі підвищенню 

ефективності та конкурентоспроможності фермерських господарств,отриманню 

прибутків, необхідних для забезпечення розширеного відтворення 

сільськогосподарського виробництва. 
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Використання аутсорсингу отримало стрімкий розмах у всьому світі 

протягом останнього десятиліття, багато в чому завдяки бурхливому розвитку 

інформаційних технологій. 

Аутсорсинг - це організаційне рішення, передача сторонньому підряднику 

деяких бізнес-функцій або частин бізнес-процесу підприємства. Сутність 

аутсорсингу полягає в розподілі функцій бізнес-системи відповідно до 

принципу "залишаю собі тільки те, що можу робити краще інших, передаю 

зовнішньому виконавцеві те, що він робить краще за інших". У той же час 

популярний журнал Wired у своїй "Енциклопедії нової економіки" визначив 

аутсорсинг як нову стратегію управління: "Займатися не тим, що можеш 

зробити найкраще, а тим, що можеш купити вигідніше всього"[1]. 

Компанія-замовник може, використовуючи аутсорсинг другорядних 

функцій, сконцентруватися на тих функціях, які властиві саме їй, на своїй 

специфіці. На відміну від субпідряду, аутсорсинг - це стратегія управління 

компанією, а не просто вид партнерської взаємодії, він передбачає певну 

реструктуризацію внутрішньокорпоративних процесів і зовнішніх відносин 

компанії [2].  

Сьогодні в нашій країні бухгалтерський аутсорсинг користується все 

більшим і більшим попитом, що багато в чому пов'язане зі зростанням кількості 

компаній, які усвідомлюють, що витрати на утримання власного штату 

бухгалтерів ніколи не виправдає вкладених коштів. Сучасний аутсорсинг 

бухгалтерських послуг гарантує високу якість виконуваних робіт і їх виконання 

в найкоротші терміни. Гарантія надання послуг тільки професіоналами з 

великим досвідом роботи в бухгалтерії забезпечує необхідну якість 

виконуваних робіт, чого не доводиться чекати від власного штату бухгалтерів, 

кваліфікація багатьох членів якої, як правило, залишає бажати кращого. 

Використання компанії аутсорсера вигідно для організації в силу 

об'єктивних причин, причому вигода від використання компанії аутсорсера 

значна і зберігається і при аутсорсингу послуг головного бухгалтера (тобто не 

комплексного аутсорсингу бухгалтерського обліку), і при інших можливих 

варіантах, таких як аутсорсинг окремої ділянки бухгалтерського обліку, 

наприклад: обліку заробітної плати, облік основних засобів [3]. 

Бухгалтерський аутсорсинг - це передача ведення бухгалтерського обліку 

підприємства стороннім фахівцям з метою оптимізації бізнес-процесів. 

Бухгалтерський аутсорсинг дозволяє компаніям сконцентруватися на власному 
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бізнесі, знизити фінансові ризики, мінімізувати управлінські і фінансові 

витрати. 

Сенс аутсорсингу зводиться до наступного: зосередьте всі ресурси на тому 

виді діяльності, який є основним для вашої організації, і передайте інші 

підтримуючі або супутні функції професійному партнерові [4, с. 57-59]. 

Іншими словами для успішного ведення бізнесу зовсім не обов'язково, 

виконувати всі непрофільні функції, пов'язані з основним видом діяльності 

організації, або з управлінням компанією, своїм персоналом, можна покласти 

ведення цих процесів і на спеціалізовану організацію. 

Отже, зрозуміло, що аутсорсинг для багатьох це щось досить незвичайне 

для сприйняття. На перший погляд, в силу звички важко відмовитися від того, 

що ряд фінансових функцій передається сторонньої фірмі. Але, як і в будь-яких 

змінах, щось втрачаєш, а щось знаходиш. 
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Сучасні підприємства в ринкових умовах господарювання зосереджують 

свої дії на зміцненні своїх конкурентних позицій. Стрімке зростання вимог 

споживачів свідчить про посилення конкурентної боротьби і змушує суб`єктів 

ринку постійно контролювати дії суперників. Конкурентоспроможність 

забезпечується шляхом ухвалення рішень, які забезпечують стабільний 

розвиток підприємства та сприяють зменшенню негативних наслідків від 

конкурентного тиску. Отже, конкурентоспроможність підприємства- це 

поняття, яке визначає ефективне використання його потенціалу та здатність 

бути на крок попереду конкурентів як сьогодні, так і в майбутньому. 

Таким чином, спроможність підприємства задовольняти потреби 

споживачів краще, порівняно із конкурентами, забезпечувати для них 

пропозицію відповідну попиту за рахунок диференціації товарів та послуг та 

дотримання стандартів якості, визначає його конкурентоспроможність. 

Зазвичай конкурентоспроможність відносять до переваг, отриманих через 
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чудову продуктивність. Її міри включають прибутковість фірми, продажі за 

кордоном, а також регіональну та глобальну частку ринку [2].  

Основною умовою життєдіяльності та ефективного розвитку підприємства 

є висока конкурентоспроможність. Для вітчизняних товаровиробників в умовах 

ринкової конкуренції пріоритетними є такі цілі: задоволення потреб 

споживачів, мінімізація витрат та максимізація прибутку, збільшення ринкової 

частки, забезпечення високої якості продукції та відповідної їй ціні, 

використання нового обладнання та застосування нових технологій та 

технологічних процесів. 

Конкурентоспроможність являється одним з напрямку менеджменту, який 

направлений на створення, розвиток, і використання конкурентних важелів та 

забезпечення високо рівня існування підприємства як суб’єкта економічної 

діяльності. Для сучасних підприємців проблема управління здатністю 

підприємства конкурувати на ринку стає нагальною. Для розробки та реалізації 

стратегії функціонування організації керівництво повинне оцінювати рівень 

конкурентного потенціалу, виявляти та аналізувати фактори впливу на його 

конкурентні позиції. 

До основних способів підвищення конкурентоспроможності можна 

віднести:  ґрунтовне вивчення запитів споживачів і аналіз конкурентів;  

обґрунтована рекламна політика;  створення нової продукції;  покращення 

якісних характеристик продукції;  модернізація обладнання;  всебічне зниження 

витрат;  вдосконалення обслуговування у процесі купівлі та після продажного 

сервісу тощо [3]. 

У господарській діяльності існує велика кількість варіантів стратегічного 

розвитку підприємства у ринкових умовах. Диверсифікація є однією з 

альтернатив. Диверсифікація – це паралельний розвиток декількох не 

взаємопов’язаних технологічних видів робіт чи послуг, розширення їх 

асортименту. Диверсифікація — це певна стратегія, яка забезпечує вихід 

підприємства в нові сфери діяльності. 

Існують такі види диверсифікації: — концентрична (вертикальна) 

диверсифікація, — горизонтальна диверсифікація, — конгломеративна 

диверсифікація [1]. 

Суть вертикальної диверсифікації полягає у тому, що нові товари, які 

виробляє підприємство, є близькі з існуючими товарами за технологічним та 

маркетинговим аспектом.  

Перевагами цієї диверсифікації є: -об’єднання координації дій та контролю 

на рівні організації; -стійкість господарських зв’язків; - гарантоване 

забезпечення матеріально-технічними ресурсами; - близькі стосунки з кінцевим 

споживачем. Недоліками є: - взаємозв’язок організаційних підрозділів, який 

може негативно впливати на підприємство у разі небажаних зовнішніх змін; - 

обмежений ринок, який знижує вплив конкуренції. 

Сутність горизонтальної диверсифікації передбачає виробництво нових 

товарів, які не є технологічно пов’язані з існуючими, але розробленні для 

потенційних споживачів фірми. 
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Горизонтальна диверсифікація має такі переваги: різнобічне врахування 

потреб клієнтів підприємства, - ефект синергізму діяльності, коли різні види 

бізнесу діють значно ефективніше, ніж окремо. 

Отже, ефектом стратегії такої диверсифікації є те, що види діяльності 

підприємства підсилюють одне одного. Застосування стратегії горизонтальної 

диверсифікації є ризикованим тому, що ринок збуту підприємства може 

зменшитися, в такому випадку прийдеться змінювати напрямок діяльності. 

Стратегія конгломеративної диверсифікації націлена на розробку та випуск 

нових товарів, які абсолютно не пов’язані з теперішньою діяльністю фірми та її 

збутовими ринками. 

В залежності від причин та цілей диверсифікації діяльності, підприємство 

обирає один з вище вказаних варіантів стратегії диверсифікації. Цілі можуть 

залежати від характеристики самої продукції, вони призначенні для 

покращення деяких аспектів рівноваги між продуктом, ринком та навколишнім 

середовищем. Для певних ситуацій специфічні цілі групують в три категорії: 

цілі зростання, які регулюють баланс в сприятливих умовах; стабілізаційні цілі, 

створені для захисту від несприятливих тенденцій та явищ, які передбачаються; 

гнучкі цілі, які будуть посилювати позиції у разі непередбачуваних обставин. 

В умовах нестабільності економіки, при обґрунтуванні розвитку 

підприємства, враховується стратегія диверсифікації. Також потрібно 

врахувати вартість управління компанією, щоб прийняти рішення про 

диверсифікацію діяльності. Необхідність координації між стратегічними 

господарськими підрозділами та кількість цих підрозділі входить у ці витрати.  

Стадії управління стратегією диверсифікації: 1. Аналіз ефективності 

бізнес-портфеля. 2. Визначення корисності диверсифікації, її завдань та мети, 

шляхом дослідження проблем, які вона може розв’язати. 3. Аналіз та виявлення 

сприйнятливих стратегій. 4. Оптимізація та деталізація вибору стратегії. 5. 

Контроль та оцінка результатів. 

Управління диверсифікацією діяльності потрібно здійснювати на основі  

розробленого теоретико-методичного підходу, який буде забезпечувати 

обґрунтоване обрання, за процедурами, з використанням елементів стратегії, 

які відповідають умовам зовнішнього середовища та стратегічному потенціалу 

організації.  
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Для будь-якої із сучасних компаній є актуальним питання 

конкурентоспроможності, тобто виживання і забезпечення невпинного 

стратегічного розвитку. І хоча темі конкуренції та стратегії розвитку 

присвячено немало робіт, аналіз механізмів забезпечення 

конкурентоспроможності у діяльності підприємств так і залишається вивченим 

не в повній мірі.  

Говорячи про сучасний етап розробки теоретико-методологічних засад 

стратегій розвитку підприємств, варто зазначити внесок вітчизняних та 

закордонних авторів: М. Портера, Т.Ю. Адаєвої, Р.А. Єршової, Ф. Котлера,  

І.І. Пічуріної, Р.А. Фатхутдінової, та ін. Кожен із них висвітлив власне 

розуміння процесу створення стратегії розвитку, акцентуючи увагу на повному 

її етапі. Але важливим є бачення та розробка стратегії розвитку в комплексному 

підході, і поки що цьому аспекту не приділено належної уваги. Тому питання 

вимагає і більшої уваги, і поглибленого вивчення. 

Що таке «стратегія розвитку підприємства»? 

За  Ф. Котлером, стратегія   розвитку має враховувати сферу діяльності, у 

якій  вона досягається [1, c. 82]. 

За Г. Мінцбергом – це комплекс рішень і дій, а не просто план. 

За І. Ансофом – сукупність правил, якими керуються для прийняття 

рішень, аби забезпечити стійке зростання і розвиток підприємства.  

За М. Портером – аналіз взаємодій між різними складовими організації, що 

має на меті визначити, як і де додається цінність. [2, c. 71]. 

Дослідження стратегії розвитку підприємства часто містять визначення 

поняття «конкурентоспроможність», тобто відмінність конкретної фірми від 

конкурентів, що дозволяє тримати лідерські позиції. В ході аналізу 

літературних джерел виявилося, що автори по-різному обґрунтовують цей 

комплекс факторів [4]. 

Наприклад, Майкл Портер вважає, що конкурентоспроможність залежить 

від конкурентної переваги. Дана перевага формується як результат здійснення 

безлічі окремих процесів маркетингу, розроблення, виробництва, доставки та 

обслуговування продуктів, що належать підприємству. Кожний з цих видів 

діяльності має змогу допомагати покращенню конкурентних позицій фірми по 

відношенню витрат і забезпечити фундамент для диференціації. Конкурентні 

переваги передбачають наявність у підприємства потенційних перспектив у 

певних напрямках бути краще за конкурентів. В залежності від зовнішнього і 
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внутрішнього середовища різні організації вирішують цю задачу по-різному [1, 

96]. 

Механізми являються базисом для формування конкурентоспроможності 

підприємства, є індивідуальними в кожній галузі в певний момент часу та у 

значній мірі є залежними від її структури. 

Загалом на підприємстві можна розробити та реалізувати чотири види 

стратегій: 

1. Стратегії інтегрованого зростання – стратегії, що розширюють 

підприємство за рахунок створення нових структур. Використовуються в тому 

випадку, коли фірма не має змоги використовувати хоч одну з стратегій 

концентрованого росту, є частиною сильного бізнеса та інтегроване зростання 

не суперечить довгостроковим цілям. Виділяють стратегію зворотної 

вертикальної інтеграції та стратегію інтеграції, що прямує вперед. 

2. Стратегії концентрованого зростання – стратегії, що пов’язані зі 

змінами продукту чи ринку. Якщо підприємство використовує ці стратегії, 

воно, в першу чергу, старається покращити свої продукти або створити новий, 

залишаючись у тій же галузі. Сюди відносять стратегію покращення ринкових 

позицій, стратегію розвитку самого ринку, а також стратегію розвитку 

продукту. 

3. Стратегії диверсифікаційного зростання – стратегії, які 

використовуються, якщо підприємство не може розвиватися ефективним чином 

на цьому ринку з наявним продуктом у конкретній галузі. Існує стратегія 

центрованої диверсифікації та стратегія горизонтальної диверсифікації. 

4. Стратегії скорочення – стратегії, які реалізуються при необхідності 

покращення ефективності або у зв’язку з потребою перегрупування сил після 

довготривалого росту. Виділяють чотири типи таких стратегій: стратегія 

ліквідації, стратегія скорочення, стратегія скорочення витрат та стратегія 

«збору врожаю». 

Кожна стратегія базується на загальних принципах, які дають змогу 

менеджерам організації вибирати взаємопов’язані рішення, які забезпечать 

впорядкований і координований процес досягнення цілей. 

Обирають конкурентну стратегію фірми в залежності від ситуації на ринку 

пов’язаної з аналізом переваг і ризиків, оцінкою відповідності ситуації і рівня 

організації та управління виробництва. 

Базову стратегію обирають, виходячи з того, яким чином вона стимулює 

адаптацію перспектив фірми до умов ринку. Саме в цьому полягає сутність 

базової конкурентної стратегії як загальноекономічного фундаменту, який 

забезпечує практичні дії підприємства. 

Розглянувши генеричні стратегії М. Портера (лідерство у витратах, 

диференціація, фокусування), можна підсумувати, що автор вважає бізнес-

стратегії засобом, який може захистити від конкурентних сил у галузі, які 

проводять боротьбу з компанією за частку прибутку. 

На противагу М.Портеру, К.Омає (японський аналітик та бізнес-

консультант), спрямовує класифікацію стратегій на пошук нових можливостей. 
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Його стратегії можна назвати агресивними, налаштованими на інноваційність 

та атаку позицій конкурентів. Тут головною ціллю є постійний розвиток та 

досягнення стратегічної переваги, а не захист від конкурентів з метою 

збереження високих прибутків [2, c 31]. 

Порівнюючи два типи базових конкурентних стратегій можна підвести такі 

підсумки: 

1) Стратегії, розроблені Портером, спрямовані на забезпечення 

прибутковості та на захист від конкурентів, а стратегії Омає спрямовані на 

довгострокове процвітання і на пошук переваг. 

2) Ці два типи класифікацій можна використовувати одночасно, 

оскільки вони не накладаються. 

3) Для того, щоб бути успішною, компанія повинна використовувати 

одночасно одну з стратегій К.Омає в поєднанні з стратегією М.Портера. 

Конкурентоспроможність відображає здатність підприємств проявляти 

адаптивність, гнучкість до змін у зовнішньому середовищі. Основною метою 

даних характеристик є зменшення, збільшення чи збереження ринкової частки.  

Важливою є і сукупність факторів конкурентоспроможності – внутрішніх 

та зовнішніх. Тут з поглядом М. Портера погоджуються ще ряд авторів (Р.А. 

Фатхутдінов, М.Г. Миронов, Н.Л. Зайцев). 

Зовнішні фактори - організаційні та соціально-економічні відносини, які 

дають змогу підприємству створювати продукцію, яка буде більш привабливою 

по ціновим та неціновим характеристикам. 

Внутрішні фактори - це критерії, які визначають перспективи щодо 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства [4]. 

Чинники конкурентоспроможності спричиняють зміни відносної та 

абсолютної величини витрат реалізацію продукції та виробництво, а як 

результат - зміну конкурентоспроможності підприємства. Фактори можуть як 

підвищувати конкурентоспроможність, так і знижувати.  
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В останні роки виробничі компанії зіткнулися з різними проблемами, 

пов'язаними з нестабільним попитом і зміною вимог клієнтів, а також 

постачальників. Ця тенденція безпосередньо впливає на ланцюжок створення 

вартості (Burger et al. 2017). Нові технологічні карти такі як, німецька 

високотехнологічна стратегія «Industrie 4,0» (промисловість 4,0) або 

італійський кластер «Fabbrica Intelligente» запропонували втручання в 

виробничі системи для подолання цих проблем. Цей виклик стає ще більш 

важливим для харчової промисловості, яка вважається одним з найважливіших 

секторів економіки. Дійсно, саме в цьому сегменті зростаючий рівень 

мінливості з точки зору попиту, обсягу, процесу, технології виробництва, 

поведінки споживачів і ставлення постачальників. Отже, харчовий сегмент 

стикається з особливими глобальними викликами, які можуть бути задоволені 

підтримкою інформаційних технологій (ІТ) на рівні, що виходить за рамки 

сучасних ІТ-технологій (Schiefer 2004) і де нова парадигма Industry 4.0 може 

представляти цікаву еволюцію. Зокрема, харчова промисловість нещодавно 

змінилася з підходу на основі пропозиції до підходу, що базується на попиті, 

так званого "розвороту ланцюга", в якому споживачі повідомляють 

виробникам, що вони хочуть споживати (Bigliardi і Galati 2013) (Boland 2008).  

Для того, щоб зрозуміти поточний рівень оцифрування в харчовому 

секторі, було проведено огляд літератури. Ми помітити, що найпоширенішою 

комбінацією ключових слів є пара «Factory of the future» та «Food». Це може 

бути пов'язано з рівнем розповсюдження та знанням фрази  «Factory of the 

future», більшим ніж інші. Аналізуючи статті, було виявлено 14 різних 

тенденцій. Найбільш часто використовуваними ключовими словами є 

«sustainability» і « robotics».  

Можна стверджувати, що тема оцифрування в харчовому секторі починає 

вивчатися поглиблено протягом останніх чотирьох років, причому спільні 

ключові слова « Factory of the future » і « Food ». Крім того, сучасні тенденції, 

що характеризують цифрову форму продовольчого сектора можуть бути 

визнані як «Sustainability», «Robotics» і «Internet of Things». 

Методологія моделювання виробничої вартості (MVMM) (Tonelli et al. 

2016) була використана в якості основного інструменту для оцінки поточного 

стану продовольчої компанії щодо процесу цифровізації. MVMM 

використовується для визначення того, які фактори, зовнішні та внутрішні, 

впливають на використання індустрії 4.0 для харчового сектору. 
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Зовнішні фактори являють собою тенденції, які впливають на навколишнє 

середовище виробництва. Вони дають довідкову інформацію про проблеми, 

пов'язані з харчовою промисловістю. Тенденції спрямовані на: напрямок в 

галузі в даний час та ключові зміни, що відбуваються. 

Фактори зовнішнього впливу: тенденції 

- Екологічна стійкість 
- Фокус на здоров'я і благополуччя 
- Безпека і якість продуктів харчування 
- Глобалізація проти локалізації 
- Конкурентоспроможність ринку 
- Ціновий тиск на сировину 
- Диверсифікація продуктового портфеля 
- Нормативні обмеження 
- Соціальна стійкість 

Фактори внутрішнього впливу використовуються для представлення цілей 

і стратегій компанії-виробника. Різні фактори внутрішнього впливу можуть 

бути визначені як наслідки та можливості. Наслідки описують вплив на 

компанію, керовану тенденціями, і дозволяють визначити, як тенденції 

впливають на стратегію компанії. Метою виявлення чинників є створення 

цільової системи, яка повинна визначити ключові можливості, які необхідно 

реалізувати.  

Внутрішні фактори впливу: можливості 

- Автоматизація збору даних та зменшення обсягу документації 
- Забезпечити безперебійну співпрацю між R&D, лабораторією та 

виробництвом 
- Забезпечення ефективного керівництва оператора протягом всього 

процесу 
- Управління глобальними специфікаціями 
- Реалізувати видимість даних на рівні підприємства 
- Підвищення ефективності виробництва і обміну передовим досвідом 
- Безпека роботи та моніторинг добробуту працівників 
- Мінімізувати виробництво сміття 
- Оптимізація потужностей завдяки кращому використанню наявних 

ресурсів 
- Безпека пристроїв і процедури моніторингу 
- Надсилати рецепти та якісну оперативну інформацію про продукти 

Рішення дозволяють визначити найкращу практику, можливості та 

технології, які підтримують реалізацію можливостей. Таблиця 1 показує для 

кожної можливості відповідний опис з точки зору вдосконалення процесу і 

пов'язаних з ним технологій. Ключовими та репрезентативними технологіями, 

вибраними для оцифрування харчового сектору, є: Cyber-physical Production 

Systems (CPPS); Industrial Internet of Things (IIoT); Cloud Manufacturing (CM); 

Big Data Analytics; Hologram and Additive Manufacturing. 
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Таблиця 1 - Рішення: Можливості та технології 

 

Можливості Рішення 

Автоматизація збору 

даних та зменшення 

обсягу документації 

Big Data Analytics IIoT 

Забезпечити 

безперебійну співпрацю 

між R&D, лабораторією 

та виробництвом 

CPPS Cloud Manufacturing 

Забезпечення 

ефективного керівництва 

оператора протягом 

всього процесу 

Hologram (AR,VR)  

Управління глобальними 

специфікаціями 

CPPS Cloud Manufacturing 

Реалізувати видимість 

даних на рівні 

підприємства 

Cloud Manufacturing Big Data Analytics 

(Manufacturing 

Intelligence) 

Підвищення 

ефективності 

виробництва і обміну 

передовим досвідом 

CPPS Big Data Analytics 

(Manufacturing 

Intelligence) 

Безпека роботи та 

моніторинг добробуту 

працівників 

Hologram (AR,VR) Big Data Analytics 

(Manufacturing 

Intelligence) 

Мінімізувати 

виробництво сміття 

Big Data Analytics 

(Manufactu ring 

Intelligence ) 

Additive 

Manufacturing 

Оптимізація 

потужностей завдяки 

кращому використанню 

наявних ресурсів 

CPPS Additive 

Manufacturing 

Безпека пристроїв і 

процедури моніторингу 

IIoT 

 

CPPS 

Надсилати рецепти та 

якісну оперативну 

інформацію про 

продукти 

CPPS  

 

Метою даної роботи є вивчення сучасного стану процесу оцифрування в 

харчовій промисловості. З цієї причини було проведено огляд літератури. У 

літературі, оцифровка в харчовій промисловості почала набувати актуальності 

тільки протягом останніх чотирьох років. Схоже, що ця тема все ще є новою і 
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потребує подальших досліджень. У даній роботі запропоновано концептуальну 

модель, що підтримує харчові компанії у напрямку цифровізації. Методологія, 

що використовується для проведення дослідження, - це методологія 

моделювання виробничої вартості (MVMM), вся структура дозволяє визначити 

фактор зовнішнього впливу та внутрішню стратегію, що керує процесом 

оцифрування.  Після завершення вищезазначеної структури обговорювався 

перелік технологій, які є технологічними рішеннями для конкретних 

продовольчих проблем.  
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Лопушенко Г.М. 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Гузенко О.П. 

Донецький юридичний інститут МВС України, м. Кривий Ріг 

 

Як показують дослідження рольовий аспект малого та середнього 

підприємництва в Україні постійно підвищується. Така теза витікає з наступних 

аргументованих позицій. По - перше представники малого та середнього 

підприємництва в значній мірі вирішують проблеми зайнятості населення. По – 

друге забезпечують формування конкурентного середовища та оперативно 

реагуючи на зміни кон’юнктури ринку попиту та пропозиції. По - третє 

представники малого та середнього підприємництва здатні підвищувати 

гнучкість економіки країни, стимулювати розвиток економіки шляхом 

забезпечення приросту валового внутрішнього продукту. Враховуючи 

зазначене стає зрозумілим, що саме цей сектор економіки країни потребує 

постійної уваги та якісних законодавчих ініціатив. 

Чисельні наукові праці доводять, що аналізу економічної природи та 

особливостям малого і середнього підприємництва приділено увагу такими 

вченими як: А.М. Виноградська [1], О.В. Коровіна, О.П. Гузенко, 
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С.В. Архипенко та інші [2], В.Р. Кучеренко, Н.В. Доброва, Я.П. Квач і 

М.М. Осіпова [3], В.О. Козловський [4], І.В. Тирпак, В.І. Тирпак і С.А. Жуков 

[5], Н.Б. Ярошевич і М.К. Колісник [6] та інших. Загалом вітчизняні вчені 

приділяють багато уваги питанням розвитку малого та середнього 

підприємництва та стверджують, що одна з найважливіших проблем – 

проблема законодавчого регулювання – потребує подальшого дослідження.  

 Варто зауважити, що  останнім часом законодавець активізувався з позиції 

впровадження певних кроків розвитку підприємницького сектору в Україні. Так 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року  за № 504-

р було схвалено Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва в 

Україні на період до 2020 року [7]. Даний законодавчий регулятор було 

розроблено на виконання Указу Президента України від 12 січня 2015 р. № 5 та 

плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275.  

Законодавець звернув увагу на той факт, що у сфері малого і середнього 

підприємництва в Україні існує низка проблем [7]: відсутність налагодженої та 

ефективної координації дій заінтересованих сторін; неузгодженість державної 

політики у сфері розвитку підприємництва; нестабільне та не передбачуване 

регуляторне середовище, в якому функціонують суб’єкти малого і середнього 

підприємництва; відсутність взаємодії між центральними та місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування щодо 

розв’язання поточних проблем малого і середнього підприємництва; недостатня 

інституційна спроможність реалізації державної політики у сфері розвитку 

підприємництва; низький рівень прямих іноземних інвестицій та обмежений 

обсяг інвестування в експортоорієнтовані підприємства; обмеженість доступу 

суб’єктів малого і середнього підприємництва до ресурсів та значна частка 

неформального сектору економіки, що, за оцінками Європейського 

інвестиційного банку, становить близько 20 відсотків кількості зайнятого 

населення. 

Водночас постановою Верховної Ради України від 13 квітня 2016 р. 

№ 1090-VIII були  схвалені Рекомендації парламентських слухань на тему: 

«Розвиток підприємництва в Україні та підтримка малого і середнього бізнесу» 

[8], які включали пріоритетні напрями та окремі заходи державної політики, 

спрямованої на стимулювання підприємницької ініціативи для забезпечення 

економічного зростання України.  

Учасники парламентських слухань звернули увагу на те, що «...єдиною 

альтернативою економічному знищенню країни є чітка та сфокусована на 

пріоритетах державна політика розвитку малого та середнього бізнесу, 

визнання підприємництва однією з основних рушійних сил інновацій, 

зайнятості і ефективної, у тому числі соціальної, інтеграції до Європи». При 

цьому учасники Слухань стверджували, що  це можливо за однієї умови - коли 

всі рішення будуть приймаються виходячи з паритету інтересів держави, 

бізнесу та споживачів, що досягається в результаті постійного діалогу влади з 

бізнесом, експертним середовищем та громадянським суспільством. Саме 
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зазначенні Слухання стали основою прийняття рішення щодо розробки 

вищевикладеної стратегії. 

Законодавча робота в контексті покращення ситуації в сфері малого та 

середнього підприємництва в Україні продовжилася у 2018 році. Таке 

твердження підкріплюється прийнятим розпорядженням КМУ від 10 травня 

2018 р. №292-р «Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і 

середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року» [9]. Цим 

документом законодавець запропонував створення консультативно-дорадчого 

органу при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі Офісу розвитку 

малого і середнього підприємництва.  

Для створення сприятливого середовища щодо розвитку малого і 

середнього підприємництва законодавець запропонував ряд ініціатив[9]: 

підвищення рівня інформаційного забезпечення, в тому числі вдосконалення 

системи державної статистики; забезпечення реалізації принципу «спочатку 

думай про мале»; спрощення процедури закриття підприємства; удосконалення 

ліцензійної та дозвільної системи; розширення доступу малого і середнього 

підприємництва до публічних закупівель; забезпечення розвитку ефективного 

державно-приватного діалогу; розширення кредитування малого і середнього 

підприємництва комерційними банками; активізація використання векселів; 

активізація кредитування небанківськими фінансовими установами; зменшення 

дефіциту фінансування шляхом використання послуг з факторингу. 

Разом з тим, законодавець розширюючи напрямки створення сприятливого 

середовища для розвитку малого і середнього підприємництва звернув увагу на 

доцільність адаптації таких ініціатив як [9]: забезпечення ефективного процесу 

повернення податку на додану вартість; врегулювання питання прострочених 

платежів; підвищення гнучкості ринку праці; забезпечення розвитку та 

популяризація культури підприємництва; участь у проведенні Глобального 

моніторингу підприємництва; проведення на постійній основі Європейського 

тижня малого і середнього підприємництва в Україні; стимулювання до 

навчання протягом усього життя 18. Активізація навчання суб’єктів малого і 

середнього підприємництва навичкам експортної діяльності підтримка 

підприємництва для окремих категорій населення (внутрішньо переміщені 

особи, звільнені у запас або відставку, молодь, старше покоління та  

підвищення рівня фінансової грамотності. 

Таким чином в Україні з метою створення сприятливих умов для розвитку 

малого та середнього підприємства необхідно адаптувати намічені законодавчі 

ініціативи, постійно проводити моніторинг фактичного впровадження 

пропозицій та встановлювати  напрямки подолання негативних чинників, котрі 

уповільнюють їх впровадження в майбутньому. 
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ЗАПОБІГАННЯ РИЗИКАМ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Омельянська О.В. 

Науковий керівник - д.е.н.,проф. Хобта В.М. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
 

 Функціонування будь-якого суб’єкту господарювання супроводжується 

впливом динамічного зовнішнього середовища, яке характеризується високим 

рівнем інфляції, зміною відсоткових ставок та цін, нестабільним курсом валют 

та економіки країни вцілому. У результаті цього виникають ризики. Своєчасний 

моніторинг стану організації, її конкурентного середовища, дальнього 

оточення, дослідження тенденцій розвитку економіки дозволяє запобігти 

впливу потенційних ризиків для підприємства або нейтралізувати їхні негативні 

наслідки з метою дотримання збалансованої роботи компанії. Отже, існує 

нагальна потреба у визначенні впливу ризиків на діяльність суб’єктів 

підприємницької діяльності та формуванні ефективного дієвого механізму в 

управлінні ризиками на підприємствах.   

 Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням управління 

ризиками та впливу ризиків на діяльність підприємств займалися такі відомі 

вчені, як Бродецький Г.Л., Грачова М.В., Донець Л.І., Жигірь А.А., Кравченко 

С.І., Малік М.Й., Наконечний С.І., Хобта В.М. та інші.  
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 Метою статті є виявлення та адаптація до сучасних умов теоретичних 

знань та інструментів, щодо визначення впливу ризиків на діяльність 

підприємства. 

 Виклад основного матеріалу. Сьогодні наша країна знаходиться у дуже 

складному і динамічному стані, що відбивається на результатах діяльності 

суб’єктів підприємництва. Складні політичні зміни, війна на частині території, 

швидке зростання цін, інфляція – усе це ускладнює діяльність підприємств і 

підвищує рівень виникнення ризику. Ризик визначають як можливість настання 

складних ситуацій в ході підприємницької діяльності, що впливає на результат 

діяльності та може корегувати реалізацію планів. Під час ведення інноваційної 

діяльності у підприємця завжди є ризик не отримати бажаного рівня доходу, 

або взагалі втратити вкладені ресурси. І це означає, що ризик необхідно 

передбачити, спрогнозувати, вчасно виявити та вжити заходів щодо мінімізації 

його негативного впливу [1, с. 153]. 

Одним за найпоширеніших видів ризиків називають підприємницький 

ризик, який полягає у визначенні та прогнозуванні потенційних втрат 

підприємства в процесі здійснення своєї основної діяльності. Прояв даного 

виду ризику узагальнено характеризується перевищенням фактичних витрат 

над плановими, підвищенням собівартості, спаду цін, зменшенням рівня 

продажу та ін. Підприємницький ризик є складним та багатошаровим. Для його 

класифікації потрібно враховувати наступні ознаки: 

1. Рівень виникнення ( глобальні, країнові, регіональні, міжгалузеві, 

галузеві, ін.) 

2. Причини виникнення ( ризики, що викликані невизначеністю 

майбутнього, недостачею інформації, суб’єктивними факторами, ін.) 

3. Сфера виникнення ( зовнішні, внутрішні) 

4. Ступінь системності ( систематичні, несистематичні) 

5. Сфера походження ( виробничі, комерційні, майнові, торгові, 

фінансові, інноваційні, ін.) 

6. Тривалість у часі ( короткострокові, постійні) 

7. Час прийняття рішень ( випереджаючі, своєчасні, запізнілі) 

8. Можливість прогнозування (прогнозовані, частково прогнозовані) 

[6, с. 442]. 

Багатоступінчата структура підприємницького ризику ускладнює 

ймовірність його передбачення та вчасного втручання у його вплив на 

діяльність підприємства. Тому дуже важливо розробити алгоритм дій для 

максимізації дій ефективності діяльності підприємств.   

Процес виявлення ризику складається з декількох послідовних етапів, які в 

сукупності дозволяють максимально об’єктивно здійснити оцінку ризику та 

ступінь його впливу. Блок-схема алгоритму виявлення та аналізу ризику 

наведена на рис.1. 
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Рисунок 1 - Блок-схема алгоритму виявлення та аналізу ризику 
Джерело: побудовано автором на основі [3, с.137] 

 

 Оцінка підприємницького ризику здійснюється за допомогою низки 

методів, кожен з яких має свої переваги та недоліки. Усі методи оцінки ризиків 

можна умовно поділити на чотири групи за рівнем впливу на діяльність 

підприємства: 

1. Експертні, які дають змогу визначити рівень ризику в тому разі, 

коли відсутня необхідна інформація для здійснення розрахунків або 

порівняння; 

2. Економіко-статистичні, що застосовуються за наявності достатньо 

великого обсягу статистичної інформації для отримання точної кількісної 

величини рівня ризику через обчислення середньоквадратичного відхилення, 

коефіцієнту варіації, в-коефіцієнту тощо; 

3. Розрахунково-аналітичні призначені для розрахунку відносно 

точного кількісного вираження рівня ризику на основі внутрішньої 

інформаційної бази самого підприємства;  

4. Аналогові дають змогу оцінити рівень ризику по окремих операціях 

на основі порівняння з аналогічними, вже багаторазово здійснюваними 

операціями [2, с. 247].  

За допомогою даних методів здійснюється кількісна оцінка впливу ризику 

з урахуванням потенційних втрат та області діяльності компанії за шкалою 

оцінювання ймовірних наслідків ризику.  За визначеним рівнем ризику можливе 

коригування дій з метою запобігання або нейтралізації впливу ризику на процес 

функціонування підприємства, а у випадку втрат для їх компенсації. Для цього 

використовуються ряд прийомів зниження ступеня ризику. 

1. Диверсифікація, під час якої розподіляють кошти між об’єктами 

вкладення капіталу задля мінімізації ступеню ризику і втрат доходів. 

2. Лімітування, яке встановлює граничні суми витрат. 

3. Самострахування, що проявляється у створенні грошових резервів 

безпосередньо суб’єктом підприємницької діяльності, без залучення страхових 

компаній. 

4. Страхування дозволяє укладати певний договір зі між суб’єктом 

підприємницької діяльності з одного боку та страховою компанією з іншого, 

щодо захисту майнових інтересів підприємця за рахунок грошових фондів, що 

формуються зі страхових внесків [5, с. 64]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Підприємницький ризик 

у сучасних умовах є досить розповсюдженим, особливо в умовах нестабільної 
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економіки, коливання курсу національної валюти тощо. Для профілактики 

настання ризику необхідно побудувати алгоритм виявлення ризику, визначити 

його структуру, вибрати найбільш об’єктивні методи оцінки ризику та способи 

мінімізації його впливу на діяльність підприємств.  
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Така категорія, як «ефективність», є однією з всеохоплюючих в 

економічній науці. Її використовують при оцінці глобальних систем, а також 

окремих конкретних ресурсів. У зв’язку з цим існує дуже багато трактувань, і 

всі вони різні, в залежності від того, ефективність чого визначається. 

Визначенню сутності поняття ефективності присвячена велика кількість 

наукових праць, зокрема таких вчених, як Р. В. Андрійчук, Р. Беннет, В.Г. 

Андрійчук, Ю.П. Сурмін, Р. Блейк, П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало, О. О. Воронін, Ф. 

В. Зинов’єв, Н. В. Савенко, Т. Ю. Сидора та іншими. 

В сучасних умовах розвитку ринкових відносин суб’єкти підприємницької 

діяльності прагнуть нарощувати свою конкурентоспроможність та 

забезпечувати її за допомогою стійких позицій на ринку, використовуючи для 

цьогошироку сукупність результуючих показників (як кількісних, так і 

якісних): приріст обсягу продажів і прибутку, оволодіння великим цільовим 

сегментом, пристосування характеристик виготовлюваного товару до потреб 

споживачів продукції підприємства. Для досягнення оперативного та 

стратегічного успіху в діяльності підприємства треба володіти загальними 

поняттями, підходами до визначення ефективності складних систем, а також 

розумітися на їх сутності. Лише в разі чіткого розуміння ефективності можна 

застосовувати теоретичне поняття в управлінських рішеннях [1, с. 145]. 
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Наразі відомою в науці є наступна множинність різних визначень категорії 

«економічна ефективність»(табл. 1): 

 

Таблиця 1 - Контент–аналіз підходів до визначення поняття «економічна 

ефективність» 

Автор Трактування Коментар 
Савенко 

Н.В.[2] 

Економічна ефективність – результат 

виробничої діяльності, що виражається у 

вигляді співвідношення між підсумками 

господарської діяльності та витратами 

ресурсів 

Дещо звужено подається 

визначення сутності 

поняття та ототожнюється 

його значення із поняттям 

результату. 

Макміллан Р. 

[3] 

Економічна ефективність – це виробництво 

найкращої або оптимальної комбінації 

продукції на основі використання найбільш 

ефективної комбінації ресурсів. 

Ототожнюється поняття 

«ефективність» з 

виробництвом, недостатньо 

розкрита сутність поняття. 

Андрійчук Р.В. 

[4] 

Економічна ефективність – відношення між 

отримуваними результатами виробництва – 

продукцією і матеріальними послугами, з 

одного боку, і витратами праці та засобів 

виробництва – з іншого 

Сутність поняття полягає у 

визначенні відношень і не 

враховує певних ознак та 

аспектів. 

Блейк Р.[5] Ефективність економічна – результативність 

економічної діяльності, економічних програм і 

заходів, що характеризується відношенням 

отриманого економічного ефекту, результату 

до витрат чинників, ресурсів, що зумовило 

отримання цього результату, досягнення 

найбільшого обсягу виробництва із 

застосуванням ресурсів певної вартості. 

Найбільш повне розкриває 

зміст поняття, його 

сутністьпов’язується із 

результативністю, але все 

ж не враховує всі аспекти. 

Мочерний С.В., 

Єрохін С.А.[6] 

Економічна ефективність – це досягнення 

найбільших результатів за найменших витрат 

живої та уречевленої праці. 

Стисло, аледосить влучно 

розкрита сутність поняття. 

 

Наявність великої кількості трактувань зумовлюється різними 

теоретичними позиціями з приводу її аналізу, здійсненням акценту на якомусь 

одному аспекту із вирішення цілісної загальної проблеми. 

На основі проведеного дослідження та досить стислого викладення його 

результатів (табл. 1) можна сказати, що ефективність є багатоаспектним і 

складним економічним поняттям, і однозначного мислення щодо його сутності 

немає. Вважаємо, що ефективність можна визначити, як: 

- результативність діяльності, процесу, проекту, реалізації заходів, яка 

характеризується відношенням отриманого економічного ефекту до витрат 

ресурсів, що зумовили отримання цього результату; 
- комплексна оцінка результатів використання всіх видів ресурсів; 
- міра досягнення поставлених цілей. 
Визначення сутності поняття«ефективність» є необхідним підґрунтям для 

подальших досліджень теоретико-методичних та практичних аспектів щодо 

управління ефективністю господарської діяльності підприємств в умовах 

нестабільного зовнішнього середовища. 
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Проблема визначення ефективності управління підприємством та пошуку 

шляхів її підвищення є складною, бо будь-яке підприємство являє собою 

відкриту систему, що функціонує в межах впливу багатьох факторів. Низка 

факторів створює певні можливості, своєчасне використання яких дасть змогу 

або підвищити ефективність управління підприємством, або навпаки, створює 

загрози існуванню суб’єкта господарювання. 

Наукою доведено, що дослідження економічної ефективності обумовлює 

необхідність факторного аналізу впливу на неї різноманітних внутрішніх та 

зовнішніх чинників. Погоджуємося з тим, що принципово економічна 

ефективність підприємства визначається такими основними групами факторів: 

1. Запровадження максимально досяжних економічних цілей, які 

зорієнтовані на весь потенціал підприємства; 

2. Виявлення всіх змін, необхідних для повного розкриття потенціалу 

підприємства; 

3. Проведення всіх необхідних змін, для досягнення поставлених 

стратегічних цілей [7]. 

Комплексність та багатофакторність впливу на економічну 

ефективністьгосподарської діяльності підприємств зумовлює необхідність 

детального вивчення механізмів цього впливу. Перш за все, це стосується 

класифікації означених факторів. 

Так, фактори підвищення ефективності діяльності суб’єкта господарської 

діяльності можуть бути класифіковані за трьома основними ознаками: 

1) за основними напрямами розвитку та вдосконалення виробництва, які є 

комплексами технічних, організаційних та соціально-економічних заходів, на їх 

основі досягається економія суспільної праці; 

2) за джерелами підвищення ефективності (зниження трудомісткості, 

матеріаломісткості, фондомісткості та капіталомісткості виробництва, економії 

часу, раціонального використання природних ресурсів); 

3) за сферою застосування фактори можна поділити на 

народногосподарські, міжгалузеві, регіональні, галузеві та 

внутрішньовиробничі. 

Варто наголосити на тому, що із цього переліку факторів першочергове 

значення в щодо економічної ефективності виробництва надається саме 

раціональному використанню виробничого потенціалу, максимальному 

скороченню різних втрат, режиму економії ресурсів [8]. 

На нашу думку, дослідження ефективності діяльності напряму пов’язано із 

проблемою формування, а головне – використання, виробничого потенціалу 

підприємства, бо це ґрунтується на інтенсивному, а не на екстенсивному, шляху 

розвитку будь-якого підприємства. 

Отже, об’єктивна оцінка ефективності діяльності підприємства та 

впливових на неї факторів має винятково велике значення, оскільки вона 

(оцінка) характеризує успішність менеджменту суб’єкта господарювання, 

формує його імідж, сприяє доступу на ринки капіталу, а також обґрунтовує 

доцільність інвестицій. В цих умовах головнимзавданням менеджменту є 
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оцінка потенціалу підприємства та визначення шляхів його реалізації з 

максимальною ефективністю, тому існує потреба постійного контролю та 

пошуку шляхів її зростання. 

Кожне підприємство має постійно контролювати процес використання 

внутрішніх чинників через розроблення та послідовну реалізацію власних 

програм підвищення ефективності діяльності, а також враховувати вплив на неї 

зовнішніх чинників [9]. 

Покращити показники економічної ефективності функціонування можна за 

умови запровадження ефективного менеджменту в усіх підрозділах та на всіх 

етапах виробничого процесу. Особливу увагу при цьому треба приділити 

питанням мотиваційного механізму залучення працівників підприємств до 

участі в його управлінні, посилення стимулів до створення та впровадження 

інноваційних підходів. 

Крім того, на нашу думку, наразі не достатньо дослідженим питанням у 

цьому сенсі залишається ще вивчення залежності винагороди менеджерів 

підприємства від ефективності використання підприємством його ресурсів. 

Кожне підприємство формує власні внутрішні підходи у цій сфері, але в цілому 

грунтовних наукових досліджень, які б були корисними в практиці 

функціонування вітчизняних підприємств, бракує. Тому вважаємо, що 

виходячи з господарської практики, саме цей напрямок подальших наукових 

пошуків стає дедалі актуальним та затребуваним для успішного економічного 

українського розвитку. Таким чином, це обумовлює вектор подальших 

досліджень економічної ефективності. 
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Для того, щоб бухгалтерський облік міг забезпечити реалізацію 

поставлених перед ним завдань його необхідно належним чином організувати. 

Слід зазначити, що не можна настільки складну систему як бухгалтерський 

облік організовувати виходячи з досвіду сформованих стереотипів, коли вона 

залежить від знань і умінь окремих працівників, а також особливостей 

функціонування підприємства. Недооцінка організаційного аспекту обліку 

тягне за собою, як правило, неузгодженість між системою інформації та 

системою управління підприємством [1]. 

Здійснення основних принципів організації роботи бухгалтерського 

апарату на основі раціонального побудови облікового процесу забезпечує 

чіткість виконання бухгалтерських робіт, що в свою чергу слугує основою для 

підготовки об'єктивних даних про результати виробничо-фінансової діяльності 

підприємства та підвищує їх достовірність з метою розробки більш 

обґрунтованих управлінських рішень. 

Питання раціональної організації обліку набуває ще більшого значення в 

даний час, коли відбувається активний пошук більш досконалих організаційних 

форм управління, впровадження нового порядку планування та економічного 

стимулювання діяльності підприємства, перегляд застарілих та введення нових 

критеріїв оцінки його функціонування, що обумовлено розвитком ринкових 

відносин. Все це вимагає більш чіткої та гнучкої організації обліку, яка б 

забезпечила в повному обсязі безперервно зростаючі потреби керівництва 

підприємства, в першу чергу інформаційні. 

На думку Ф.Ф. Бутинця організація бухгалтерського обліку – це система 

умов та елементів побудови облікового процесу з метою отримання достовірної 

та своєчасної інформації про господарську діяльність підприємства і здійснення 

контролю за раціональним використанням виробничих ресурсів і готової 

продукції. Організація бухгалтерського обліку – це цілеспрямована діяльність 

керівників підприємства по створенню, постійному впорядкуванню та 

удосконаленню системи бухгалтерського обліку з метою забезпечення 

інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів [2]. 

Виступаючи, перш за все в якості методичної бази, організація 

бухгалтерського обліку забезпечує отримання, відображення і застосування 

знань про принципи, форми і способи побудови процесу бухгалтерського 

обліку, отримання інформації, про господарську діяльність підприємства. 

Організація бухгалтерського обліку складається з 3 взаємозалежних етапів:  

вибір конкретного застосування елементів методу бухгалтерського обліку; 

вибір оптимальної форми обліку; 
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організація роботи облікового апарату[1, с. 233-234]. 

Перші два етапи – це саме організація технології бухгалтерського обліку, а 

третій – організація управління бухгалтерським обліком. 

Всі вони підпорядковані єдиній меті – ефективне виконання 

бухгалтерським обліком його інформаційної та контрольної функцій. 

В результаті поетапної організації бухгалтерського обліку повинні 

скластися такі її елементи: 

- Положення про бухгалтерську службу; 

- Наказ про облікову політику; 

- Положення про головного бухгалтера; 

- План, схеми та графіки документообігу; 

- Посадові інструкції;  

- Організаційне, правове, методологічне, технічне забезпечення обліку;  

- Наукова організація праці облікового персоналу. 

Виконання вищевказаних етапів допоможе уникнути тих недоліків, що є 

основними при організації бухгалтерського обліку на підприємствах, про що 

свідчить практика, а саме: 

- наказ про облікову політику розроблений, але не відображає деталізації 

обліку за окремими ділянками роботи; 

- на окремих підприємствах відсутній графік документообігу, що 

уповільнює процес передачі документів;  

- посадові інструкції бухгалтерів або відсутні взагалі, або повністю не 

відображають всіх обов'язків бухгалтерів. 

Так як переважну частину інформації, особливо для ухвалення 

оперативних і тактичних рішень, надає система бухгалтерського обліку. Тому її 

удосконалення допомагає вирішити ряд проблем, з якими може зіткнутися 

підприємство.Основою вдосконалення бухгалтерського обліку є:прийняття 

оптимальних обсягів і термінів отримання облікової інформації, яка необхідна 

для складання звітності та прийняття управлінських рішень; підвищення рівня 

економічних знань та ділової кваліфікації працівників підрозділу 

бухгалтерського обліку; раціональна організація облікової роботи; 

використання в обліку автоматизованих інформаційних технологій. 
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Сьогодні українські підприємства вимушені функціонувати в складних 

умовах, що характеризуються частими змінами законодавства, 

непередбачуваністю, відсутністю чітких орієнтирів розвитку. У такій ситуації 

стійкість підприємств до впливу внутрішніх і зовнішніх чинників 

навколишнього середовища стає одним із визначальних факторів їхнього 

економічного розвитку й стабільності.  

Реалізація податкового регулювання на мікрорівні проявляється за 

допомогою зміни податкового навантаження на конкретних платників. Рівень 

податкового навантаження – один із найбільш вагомих зовнішніх чинників, що 

впливає на діяльність підприємств, а тому й потребує детального вивчення в 

умовах реформування фінансової системи України.  

Теоретичні засади та практичний інструментарій розрахунку податкового 

навантаження досліджено в наукових працях зарубіжних та вітчизняних 

учених, зокрема Дж. Вілсона, О. М. Лібмана, Д. Мітчела, О. І. Погорлецького,                        

Т. А., Васильєвої, О. М. Десятнюк, Ю. Б. Іванова, В. М. Кміть, А. І. Крисоватого 

та ін. 

Кожен податок впливає на показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства, а саме, на обсяг реалізації, собівартість продукції, прибуток, 

платоспроможність, фінансову стійкість, мобілізацію оборотних коштів 

підприємства (табл. 1). 
 

Таблиця 1 – Вплив податків на фінансово-господарську діяльність 

підприємства 

 

Податок Характеристикавпливу Формавпливу 

1  2  3  

ПДВ Варійований вплив залежно 

від галузі діяльності, товарів, 

що виробляються, фінансових 

можливостей покупців. Може 

негативно впливати на 

діяльність підприємства у разі 

застосування високих ставок, 

оскільки зростає лаг між 

сплатою податкового 

зобовʼязання та податкового 

кредиту. 

- загальне підвищення цін;  

- обмеження купівельної 

спроможності споживачів; 

- обмеження обсягу 

виробництва та реалізації 

продукції; 

- нагромадження 

нереалізованих товарів; 

- тимчасове відволікання  

оборотних коштів. 
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Продовження таблиці 1 
Акцизний податок Опосередкований вплив, 

оскільки  безпосередньо 

входить до вартості основної 

частини продукції 

підприємства й 

відшкодовується її 

покупцями. 

 

Мито й митні платежі 

Загальнодержавні та 

місцеві податки, які 

відносяться на витрати 

виробництва 

Опосередкований вплив, 

оскільки тягар сплати 

переноситься на споживачів 

продукції. 

 

- збільшення витрат на 

виробництво та кінцевої 

вартості продукції; 

- зменшення прибутку. 

Єдиний соціальний внесок - збільшення витрат на 

виробництво та зменшення 

прибутку;  

- збільшення кінцевої вартості 

продукції; 

- дестимуляційна функція щодо 

ФОП. 

Податок на прибуток 

підприємств 

Визначає виробничі 

можливості підприємства, 

вибір політики відтворення, 

напрями його розвитку 

- прямий розподіл прибутку; 

- пряма залежність між 

величиною податків та 

поточними витратами 

господарської діяльності. 

Джерело: складено на основі [1].  

 

Аналіз динаміки податкового навантаження в Україні показує, що за 

останні роки рівень постійно змінювався. У 2018 р. податкове навантаження 

досягло найвищого рівня – 27,76 % порівняно з 2013 р. Однак, як свідчать 

розрахунки, найнижчий рівень бюджетного податкового навантаження 

спостерігали у 2015 р. – 23,16 %         (табл. 2).  Причиною стало нестабільна 

економічна ситуації, що змінюється, в країні і галузі, зменшення попиту на 

товари через неконкурентно-спроможність. 
 

Таблиця 2 - Динаміка податкового навантаження в Україні 

№  Показник  
  Рік    

2013  2014  2015  2016  2017  2018  

1  Податкові 

надходження до 

Зведеного 

бюджету, млн 

грн 

360567  353968  367512  507636  650782  828159  

2  Валовий 

внутрішній 

продукт (в 

фактичних 

цінах), млн грн 

1459096  1522657  1586915  1988544  2385367  2982920  

  



131 

 

Продовження таблиці 2 
3  Рівень 

податкового 

навантаження, 

% 

24,71  23,25  23,16  25,53  27,28  27,76  

Джерело: складено на основі [2]. 

 

Розрахувавши рівень податкового навантаження в Україні протягом 

2013—2018 років (шляхом ділення податкових надходжень Зведеного бюджету 

до ВВП), можемо зробити висновок про те, що спостерігається тенденція до 

зростання рівня податкового навантаження протягом 2016—2018 рр. (табл. 2). 

В цілому, у 2013 р. податкове навантаження становило 24,71 %, проте у 2018 р. 

збільшившись на 3,05 %.  Це свідчить про поступове зростання загальних 

витрат суб'єктів господарювання, а також така тенденція стимулює існування 

тіньового сектору економіки [3]. 

Зазначене вище потребує невідкладного втручання держави для зменшення 

рівня реального податкового навантаження в Україні, слід вжити таких заходів: 

- удосконалення форми електронного кабінету по всіх податках для 

платників; 

- трансформація на електронний документообіг; 

- удосконалення системи електронного адміністрування ПДВ; 

-  спрощення форм податкової звітності; 

- повернення до річної звітності з податку на прибуток (замість квартально); 

- зменшення загальної ставки оподаткування прибутку підприємства та 

заробітної плати. 

Саме такі дії зможуть зменшити рівень податкового навантаження на 

підприємства, скоротити сектор тіньової економіки в Україні та збільшити 

податкові надходження до бюджету. 
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Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 

 Концепція соціального підприємництва є інноваційною областю 

досліджень, яка останнім часом визнана домінуючим дискурсом в галузі 

досліджень підприємництва. Його зростаюче значення і пов'язаний з ним 

науковий і управлінський інтерес очевидні у зростаючому числі публікацій, 

спрямованих на більш глибоке вивчення цієї концепції. 

 З кінця 1990-х років у всьому світі безпрецедентний сплеск інтересу до 

цієї теми був обумовлений значними змінами в політичному, економічному та 

екологічному житті людей. Ці зміни спонукали директивні органи, свідомих 

громадян і громади, що знаходяться в несприятливому положенні, звернутися 

до приватних підприємців за новаторськими і стійкими рішеннями, 

спрямованими на вирішення проблеми бідності і пов'язаних з нею проблем як 

корінних причин нерівності і нерівномірного розподілу світового багатства[6] 

 За словами Мухаммада Юнуса, лауреата Нобелівської премії миру 2006 

року та засновника мікрокредитної організації Грамін Банк, яка з успіхом надає 

фінансові послуги малозабезпеченим жителям Бангладеш [5, с. 7],соціальний 

бізнеc–це фірма, яка не приносить дивідендів, і метою якої є вирішення 

людських проблем. Суть соціального бізнесу полягає у використанні творчих 

здібностей для вирішення цих проблем найбільш раціональним шляхом. [4, с. 

33] 

 Соціальний підприємець небайдужий до справи і віддається їй усією 

пристрастю – він і вибирає проблему саме тому, що її рішення багато для нього 

важить. Будь-який мотив, будь то особистий досвід або покликання, змушує 

підприємців будь - що знайти рішення проблеми. Бізнесмени пристрасно 

ставляться до свого продукту, однак ця пристрасть обмежується здатністю їх 

пропозиції задовольнити потребу клієнта і завдяки цьому заробити прибуток. 

 Різниця між соціальними підприємцями і бізнесменами з точки зору 

пристрасті полягає в джерелі цієї пристрасті в цінностях, її визначальних. Часто 

кажуть, що соціальне підприємництво "засноване на цінності", проте цей вислів 

не завжди вірно трактують. Дії кожного учасника завжди визначаються тими чи 

іншими цінностями, інша справа, що ці цінності відрізняються залежно від його 

ролі. Для бізнесмена це прибуток. Цінності соціального підприємця «духовні» і 

саме вони, засновані на моралі здатні генерувати рівень пристрасті, що 

відрізняє соціальних підприємців від всіх інших [1, c. 42]. 

 Роджер Мартін, декан школи менеджмента РотманаУніверситета Торонто 

виділив такі етапи соціального підприємництва:  

1. Розуміння світу. Соціальні підприємці повинні по-справжньому 

зрозуміти влаштування існуючої системи, перш ніж робити які-небудь серйозні 
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спроби для її зміни. Вони дивляться на неї ззовні, а не с середини, таким чином 

ясніше всіх інших усвідомлюють необхідність змін. 

2. Візуалізація нового майбутнього. Для втілення позитивних змін в життя 

соціальний підприємець повинен визначити напрямок руху. Успішні соціальні 

підприємці ставлять високу планку, маючи конкретне уявлення про 

фундаментальну зміну рівноваги для певної цільової аудиторії.  

3. Створення моделі змін. Щоб втілити задумане в життя, соціальні 

підприємці зобов'язані застосовувати креативність і підготовленість у створенні 

моделі змін [2, с. 21]. 

 Колектив авторів на чолі зі Свинчук А. у книзі «Соціальне 

підприємництво: від ідеї до супільних змін»виокремив такі підходи до 

визначення поняття «соціальне підприємництво»: 

 1. Широкий підхід дає таке визначення соціальному підприємництву — 

цедіяльність, яка спрямована на досягнення соціальної мети. За цим підходом 

діяльність наступних організацій можна віднести до соціального 

підприємництва: діяльність державних соціальних організацій; класичних 

бізнес-структур, в яких завжди є соціальна складова; недержавних 

неприбуткових організацій. Тобто, цей підхідне дозволяє виділити особливості 

соціального підприємництва, адже таким чином до соціальних підприємців 

можна було б віднести всіх, дії яких мали соціальний ефект, наприклад Мартіна 

Лютера Кінга, який боровся за рівні права для усіх американських громадян, 

Ендрю Карнегі, який ініціював створення сучасної публічної бібліотеки, Генрі 

Форда, який платив своїм робітникам таку зарплатню, яка дозволяла їм купляти 

ті машини, які вони самі виробляли [2, с. 10].Але річ у тім, що ці люди не були 

соціальними підприємцями, отже широкий підхід не дає точне визначенню 

соціального підприємництва. 

 2. Комбінований (комерційно-соціальний) підхід. За такого підходу 

соціальне підприємництво досягає не лише соціальних, а й комерційних цілей 

та результатів. В результаті такий підхід передбачає наявність бізнес-складової 

у соціальному підприємництві, тобто воно має вужчу сферу діяльності. 

 3. Інноваційний підхід підкреслює важливість залучення інноваційних 

підходів для усунення соціальних проблем. Якщо порівняти інноваційних 

підхід з комбінованим, то перший робить вужчою сферу соціального 

підприємництва, так як не всі бізнес-структури створюють та застосовують 

інновації у своїй соціальній складовій. За цим же підходом не можна віднести 

діяльність державних соціальних установ і неприбуткових організацій до 

соціального підприємництва, адже вони не використовують інновації. 

 4. Проблемно-орієнтований підхід. За цим підходом соціальне 

підприємництво – це діяльність, яка робить акцент на певній проблемі чи 

соціальній групі. Розглядати цей підхід можна як різновид широкого підходу, 

хоча й з деякими обмеженнями:вужчою стає і сфера соціального 

підприємництва, і потенційні споживачі його послуг та товарів [3, с. 13-14]. 

 Таким чином, дуже коротко ми розглянули, що являє собою поняття 

«соціальне підприємництво». В сучасних умовах глобальної нерівності, воно 
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набирає все більше обертів, адже знаходяться люди, які хочуть допомагати тим, 

хто найбільше цього потребує.  
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На сьогодні Україна входить в топ-десять країн-виробників з виробництва 

чавуну і сталі та займає друге місце серед країн пострадянського простору. 

Аналізуючи зміни в металургійній галузі як на макрорівні, так й на 

глобальному рівні, за останні роки чітко прослідковується тенденція спаду 

обсягів виробництва, і, зрозуміло, спад експорту товарів. В умовах очікування 

глобальної економічної кризи і невизначених перспектив шляхів виходу з неї, 

експортна орієнтація чорної металургії за рахунок зменшення внутрішнього 

споживання має характер вимушеної стратегії виживання, встановленої не 

тільки для галузі, але й для всієї економіки країни.  

Мета дослідження – охарактеризувати ринок українського металопрокату 

та визначити тенденції змін в процесі економічного спаду 2014-2018 років. 

Науковим дослідженням щодо державного регулювання на розвитку 

окремих галузей економіки, в тому числі металургічного комплексу України, 

присвячували свої праці багато вітчизняних та закордонних вчених, як О. 

https://www.researchgate.net/publication/321204091_Conceptualizing_social_entrepreneurship_in_the_context_of_emerging_economies_an_integrative_review_of_past_research_from_BRIICS
https://www.researchgate.net/publication/321204091_Conceptualizing_social_entrepreneurship_in_the_context_of_emerging_economies_an_integrative_review_of_past_research_from_BRIICS
https://www.researchgate.net/publication/321204091_Conceptualizing_social_entrepreneurship_in_the_context_of_emerging_economies_an_integrative_review_of_past_research_from_BRIICS
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Амоша, В. Большаков, О. Кириченко, І. Кулик, С. Кулицький, А. Соколов, Л. 

Тубольцев. Проте кон’юнктура ринку чорних металів потребує додаткових 

наукових досліджень. 

Гірничо-металургійний комплекс (ГМК) є однією з базових галузей 

економіки України, оскільки забезпечує понад 25% промислового виробництва 

і близько 34% загального експорту товарів, завдяки чому як і аграрна 

промисловість є одним із головних джерел валютних надходжень до бюджету 

країни [1]. 

У 2014-2015 рр. загострилися старі та виникли нові проблеми у розвитку 

внутрішнього українського ринку чорних металів. Україна – одна з кількох 

країн, де ще досі використовується спосіб виплавки сталі, що називають  

«мартенівським», який є застарілим. Проте, ситуація змінюється. Наприклад, у 

середині 2015 року Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча вивів з 

експлуатації всі шість своїх мартенівських печей і повністю відмовився від 

цього способу виплавки сталі. Зменшення потужностей унаслідок зупинки 

мартенів компенсували за рахунок збільшення продуктивності конвертерних 

цехів. По суті це говорить про поступовий перехід до менш енергоємнісних 

технологій виробництва сталі таких як конвертерна, які при рівній якості 

продукції, дають ріст ефективності й екологічності. Практично всі серйозні 

гравці на світовому ринку металів перейшли до використання 

електросталеплавильних комплексів та кисневих конвертерів. 

Як показує досвід останніх десяти років, модернізація виробництва в сфері 

металургії є більш ефективною коли поєднується зі збільшенням асортименту 

металопродукції. Гірничо-металургійна група «Метінвест», яка є найбільшою в 

Україні, почала роботу над виробництвом продукції європейському стандарту. 

Першим кроком до цього стало виробництво атмосферостійкого прокату. 

Маріупольські металургійні комбінати ім. Ілліча та «Азовсталь» групи 

«Метінвест» на початку 2016 року запустили виробництво товстолистового 

прокату з конструкційної сталі високої якості, стійкої до атмосферної корозії, 

що відповідає європейському стандарту EN 10025-5 і вже мають нові контракти 

на поставку цієї продукції до країн Європейського союзу. Такий вид сталі в 

Україні раніше взагалі не випускався. Ріст конкуренції та несприятлива для 

вітчизняних металургів кон’юнктура на ринках збуту продукції призвели до 

загострення відносин вітчизняних металургійних компаній із суміжними 

компаніями [2]. 

Зокрема, у тому ж 2016 році, в ЗМІ суттєвого розголосу набув конфлікт 

між заготівельниками брухту та металургами. Хоча цей конфлікт інтересів має 

постійний характер та тривалу історію, але цей момент виявився особливо 

гострим. За даними наданими об’єднанням «Металургпром» в Україні у 2015 р. 

різко збільшився дефіцит металобрухту для внутрішнього споживання, і 

становив майже 22% від потреби галузі. Через це, наприклад, тільки 

дніпропетровський завод «Інтерпайп сталь» в 2015 році сумарно простояв без 

роботи понад 60 діб [3]. 
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Ключовою причиною дефіциту брухту у 2015 р. експерти вважають 

експорт. 

В кількох країнах металобрухт являється стратегічно важливою сировиною 

і з них його експорт заборонено. До цих  держав належать: Аргентина, 

Саудівська Аравія, Казахстан. Проте, статистика за 2015 р. показує що 

Туреччина продовжує бути основним напрямом зовнішньої торгівлі 

вітчизняного металобрухту, на який припало близько 77% українських 

поставок. Молдавський металургійний завод, розташований на території 

Придністров’я також зайняв значну частку експорту вітчизняного брухту – 

близько 21%. 

З початком 2016 року проблема забезпечення вітчизняних металургійних 

підприємств не вирішалась, а скоріше навпаки, в цьому питанні спостерігалася 

негативна динаміка. Для прикладу, експерти, які аналізують об’єднання 

«Металургпром» і Федерація металургів України констатували, що на початку 

2016 р. поставки металобрухту на українські металургійні комбінати становить 

тільки 55-60% від теоретичної розрахункової потреби даних підприємств [4]. 

Фінанси є ключовою причиною конфлікту металургійних підприємств та 

компаній по заготівлі брухту. В 2016 р. середня ціна закупки на українському 

ринку впала до 169 дол./т. а в деяких областях до 140-150 дол./т,. А металурги в 

Туреччині в 2016 р. купувати той же брухт готові були по 189 дол./т. До того ж 

за оцінками «Укрпромзовнішекспертизи», середня зважена ціна металобрухту 

на внутрішньому ринку України, буде продовжувати показувати негативну 

динаміку [5]. 

При такій кон’юктурі ринку металопродукції адміністративні органи, 

стараються утримати баланс експортом брухту і утриманням експортного мита 

та виробництвом сталі та прокату і утриманням податків всередині країни.  

Аналізуючи дані щодо ринку металопрокату в Україні в 2018 можна 

виокремити два ключових моменти: перший – виробництво зростає, другий – 

доля імпорту також зростає. У 2018 році українські металургійні підприємства 

виробили на 3% більше металопрокату ніж у 2017, 81% яких пішло на експорт, 

за інформацією ДП «Держаналітінформ» [6]. 

Внутрішній ринок в порівнянні з 2017 змінив свою структуру і на зміну 

25,9% імпортного металопрокату прийшли 29,7% у 2018, що, при майже сталих 

в цей період потребах металокомбінатів, свідчить про збільшення споживання 

імпортного металопрокату і збільшення співпраці з закордонними 

постачальниками. 

Отже,виробництво і реалізація сталі та прокату знаходять в тісному зв’язку 

з економічною та політичною ситуацією в Україні. Не зважаючи на те що на 

початку досліджуваного періоду частина потужностей сектору виявилися на 

тимчасово окупованих територіях та спричинене цим зменшення виробництва 

сталі і металопрокату в 2014-2015 р.р. в наступні роки прослідковується 

позитивна динаміка, що досяглася шляхом модернізації виробництва, 

збільшення асортименту продукції, підвищення частки експорту сталі та 

часткове обмеження експорту металобрухту. 
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Виробничі запаси – це основнаскладова частина оборотних фондів 

підприємства, тому вони займають особливе місце у складі майна і є найбільш 

важливою та значною частиною активів підприємства.  

Основні принципи формування у бухгалтерському обліку інформації про 

запаси і розкриття її у фінансовій звітності висвітлено у П(С)БО № 9 

«Запаси»,відповідно до якого, запаси визнаються активом, якщо існує 

ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, 

пов’язані з їх використанням, то їхня вартість може бути достовірно визначена 

[1]. 

Головною передумовою успішного здійснення виробничого процесу як 

основної ланки діяльності господарського суб’єкта є наявність і раціональне 

використання виробничих запасів. 

Розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних форм власності, 

реформування економічних відносин в Україні висувають нові вимоги до 

бухгалтерського обліку як до способу контролю за веденням господарської 

діяльності підприємств. 

Під час обліку виробничих запасів виникає багато розбіжностей. 

Насамперед це пов’язане з тим, що на багатьох підприємствах облік запасів 
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ведеться паралельно декількома підрозділами з різною метою. Часто виникають 

ситуації, коли за даними одного підрозділу залишок запасів є, а в обліку іншого 

– залишків немає. 

Окремою проблемою є пересортування, яке може бути викликане як 

об’єктивними, так і суб’єктивними причинами. До суб’єктивних причин 

належить і людський фактор, тобто помилки співробітників викликані не 

недостатньою кваліфікацією бухгалтера чи комірника, а браком потрібних 

знань. Через це інформація з одного й того ж документа може бути неоднаково 

відображена в обліку різних підрозділів[2, с. 99]. 

Оскільки на підприємстві залишаються все ще невирішеними питання 

щодо вдосконалення документації оперативного та аналітичного обліку 

виробничих запасів, особливо нагальною постає проблема автоматизації їх 

обліку. Вирішення цих питань полягає в розробці основних напрямів і 

конкретних рекомендацій з удосконалення методики обліку виробничих 

запасів, в їх оцінці при вибутті, методики проведення аналізу ефективного 

використання виробничих запасів, а також посиленні інформаційної та 

контрольної функцій обліку в управлінні виробництвом. 

Контроль запасів необхідно здійснювати у відповідності з такими 

принципами: 

 завозити матеріали необхідно лише ті, що використовуються у 

виробництві; 

 розмір запасу кожного виду сировини та матеріалів встановлювати з 

урахуванням серед-нього виробничого запасу, який містить поточну потребу, 

підготовчий та гарантійний запаси; 

 зберігання запасів організовувати за сучасними ресурсозберігаючими 

технологіями; 

 запаси повинні підлягати повному обліку, маркуванню та етикетуванню; 

 встановити єдиний принцип відпуску сировини та матеріалів у 

виробництво за методом середніх цін 

Для поліпшення організації обліку виробничих запасів необхідно 

вдосконалювати процес документування, тобто ширше використовувати 

накопичувальні документи (лімітно-забірні та комплектуючі карти, відомості та 

інші), картки складського обліку як витратний документ по відпущених 

матеріалах.Покращеннюдокументального забезпеченнясприяє особливе 

впорядкуванняпервинної документації, широке впровадження типових 

уніфікованих форм, забезпечення строгого порядку приймання, зберігання і 

витрачання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів тощо, обмеження 

числа посадових осіб, які мають право підпису документів на видачу 

дефіцитних і дорогих матеріалів. При цьому в обліковій політиці необхідно 

визначити норми природного вибуття по кожній групі запасів, а також порядок 

і строки проведення інвентаризації 

Для підвищення ефективності роботи підприємства потрібно повністю 

автоматизувати облік виробничих запасів із застосуванням комп’ютерної 

програми 1С: Підприємство, тобто щоб автоматизований облік був не тільки в 
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бухгалтерії але і в обліковця та комірника, які є матеріально-відповідальними 

особами, та ведуть первинний облік на складах та на станції заправки. Це 

дозволить скоротити час на отримання та обробку документів, автоматично 

здійснювати процес обліку виробничих запасів при їх надходженні і вибутті та 

інше[3, с. 63]. 

Можна виділити наступні напрямки вдосконалення управління 

виробничими запасами на підприємствах такі, як: 

 підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління 

виробничими запасами підприємств, яке забезпечується впровадженням 

інформаційних технологій обробки економічної інформації; 

 удосконалення системи автоматизації обліково – аналітичних робіт в 

управлінні виробничими запасами;  

 узгодження механізмів бухгалтерського і податкового обліку 

виробничих запасів; 

 обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на освоєння нової 

техніки і технології виробництва. 

В той же час реформування бухгалтерського обліку відповідно до 

міжнародних стандартів, створення нової нормативної бази бухгалтерського 

обліку вимагає рішення проблеми регулювання бухгалтерського обліку на 

національному рівні. Запозичення міжнародного досвіду свідчить про різні 

підходи до цього питання в різних національних системах обліку. 

Таким чином, можна стверджувати, що достовірний облік виробничих 

запасів на підприємстві є невід’ємною частиною управління, без якого 

неможливе досягнення короткострокових та довгострокових цілей 

підприємства. 
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Ринок олійних культур є найглобалізованішим ринком 

сільськогосподарської продукції в Україні. Найпоширенішою олійною 

культурою в Україні є соняшник. 

Соняшник займає значні посівні площі серед технічних культур, які 

переважно розміщуються у сільськогосподарських підприємствах Степу і 

Лісостепу. Вирощують соняшник господарства 19 областей і Автономної 

Республіки Крим, використовуючи в основному районовані сорти. Частина 

насіння соняшника експортується, і Україна входить в п´ятірку світових 

експортерів. 

За показником виробництва насіння соняшнику останніми роками наша 

країна посідає одне з перших місць у світі серед основних експортерів, причому 

експорт орієнтується як на сировину, так і на готові олійні продукти. Але 

питання, пов’язані із розширенням потужностей виробництв з комплексної 

переробки соняшникової сировини залишаються актуальними, і їх необхідно 

відпрацьовувати на урядовому рівні. 

В Україні існують сприятливі природні умови для вирощування 

соняшника. Основні виробники насіння соняшника знаходяться в 

Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кропивницькій, Луганській та 

Харківській областях, і забезпечують 2/3 валового виробництва. Високий попит 

на соняшник та продукти його переробки, а також висока рентабельність 

роблять дану культуру дуже популярною у сільгоспвиробників, які постійно 

збільшують площі посіву. 

Аналіз динаміки посівних площ, урожайності та валового виробництва 

насіння соняшнику свідчить, що збільшення обсягу виробництва відбувається 

за рахунок розширення посівних площ культури. За період з 1990 р. по 2000 р. 

площа посіву зросла більше як у 1,7 рази і досягла 2842 тис. га. За цей же 

період урожайність насіння соняшнику знизилась. Валове виробництво насіння 

соняшнику зросло за цей період на 34,5% за рахунок розширення посівних 

площ. Урожайність насіння олійних культур суттєво варіювала залежно від 

погодно-кліматичних та інших умов.  

У 2000-2009 рр. збільшення посівної площі соняшнику в 1,5 рази та 

переважно позитивна динаміка його урожайності обумовила зростання обсягів 

валового виробництва насіння соняшнику більше, як у 1,8 рази. 

Вирощують соняшник в основному сільськогосподарські підприємства, 

але збільшується його виробництво також у господарствах населення. 

Протягом 2005-2009 рр. населення виробляло 21,2-31,8% насіння соняшнику, а 
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обсяг склав понад 2 млн т насіння, тоді як питома вага сільськогосподарських 

підприємств дещо зменшилася [1]. 

У 2012-2017 рр. збільшення посівної площі соняшнику на 19% та 

переважно позитивна динаміка його урожайності обумовили зростання обсягів 

валового виробництва насіння соняшнику майже на 46%, хоча стабільної 

динаміки змін не спостерігається. 

Вирощуванням соняшника так і займаються в основному 

сільськогосподарські підприємства, але у господарствах населення також 

збільшують площу посівів під цією культурою по мірі зростання попиту на неї. 

Протягом 2012-2017 рр. населення збільшило посівні площі на 10,8%, а 

обсяг виробництва – на 30,5%. Урожайність соняшника в господарствах 

населення була нижчою – в 2017 р. 15,2 ц/га проти 21,3 ц/га в 

сільськогосподарських підприємствах. Це свідчить про більш ефективну 

діяльність саме сільськогосподарських підприємств, про більші можливості 

пристосовуватися до умов і використання необхідної матеріально-технічної 

бази. Питома вага сільськогосподарських підприємств у виробництві насіння 

соняшнику продовжує збільшуватися і досягає 86,6% (табл. 1). 

Нині в нашій країні спостерігається надмірне розширення площ посіву 

соняшника, насичення ним сівозмін понад науково-обгрунтовану норму. 

Соняшник висівають навіть в тих регіонах, природні умови яких не 

відповідають вимогам вирощування цієї культури, зокрема в господарствах 

посушливої зони південного Степу, північного й західного Лісостепу, та в 

Поліссі. У зв'язку з цим, в основному регіоні виробництва соняшника 

порушується чергування культур у польовій сівозміні, що має важливе 

значення для цієї культури з огляду на високий рівень засвоєння нею поживних 

речовин і вологи з грунту, а також на сприйнятливість до хвороб і ураженість 

шкідниками при розміщенні посівів на тій самій площі.  

Але, ні порушення сівозмін, ні збільшення кількості шкідників, ні 

непередбачуваність погоди не змушують фермерів відмовитися від 

вирощування культури. Завдяки високій ліквідності соняшника аграрні 

підприємства націлені шукати нові методи господарювання. Свідчить про це й 

динаміка урожайності: за останні 10 років вона збільшилася з 14,3 ц/га до     

20,2 ц/га. 

Враховуючи фітосанітарні й агротехнічні вимоги, площа посівів 

соняшника в країні не повинна бути більше 1,6-1,7 млн га, проте на сьогодні 

цей показник у 3,8 рази перевищує науково-обгрунтовані норми. Пояснюють це 

вимушеним пересівом озимих зернових культур, попитом на ринку, бажанням 

господарів покращити економічний стан господарств. Окрім того передові 

позиції України серед країн, які вирощують високоолеїновий соняшник, що не 

поступається за якісними показниками оливковій олії, всезростаючий попит, 

що перевищує пропозицію, і стрімке підвищення цін стимулюють 

сільгоспвиробників звертати все більшу увагу на дану культуру. 

Виробництво олійних культур має важливе значення в економіці 

сільськогосподарських підприємств, селянських і фермерських господарств. 
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У результаті високої економічної ефективності, зростання попиту й 

конкурентоспроможності на ринку олійні культури відзначаються найвищими 

темпами збільшення виробництва у світовому землеробстві. Внаслідок цього 

зростають площі посівів та урожайність олійних культур, удосконалюється 

асортимент вироблених продуктів, підвищується їхня роль в економіці, 

збільшуються обсяги торгівлі на світовому ринку. Як загальна тенденція – у 

світі спостерігається випереджаючий ріст виробництва рослинних жирів 

порівняно з тваринними. Висока цінність олійних культур визначається тим, що 

рослинні жири є найціннішими концентрованими джерелами енергії.  

Більшість аграрних підприємств займаються реалізацією насіння 

соняшника, а саме 65,4% від усієї кількості господарств, але за період 2012-

2016 рр. кількість підприємств, що реалізовували соняшник, зменшилася на 

251. 

215 сільськогосподарських підприємств в Україні мають рівень 

спеціалізації більше 90%, з яких 129 займаються лише вирощуванням 

соняшника. Площа соняшника в середньому на 1 господарство складає 653 га, а 

врожайність 24,2 ц/га. Найвищу урожайність досягли підприємства з рівнем 

спеціалізації більше 90% - 27 ц/га, а найнижчу з рівнем спеціалізації від 30% до 

60% – 23,2 ц/га. Причому саме ці господарства мають найменші виробничі 

витрати на 1 га.  

Найменшу собівартість 1 ц соняшника на рівні 508 грн зафіксовано у 

господарствах з рівнем спеціалізації більше 90%, а найвищу ціну реалізації на 

рівні 855 грн у господарствах з рівнем спеціалізації від 30% до 60%. 

Найкращий рівень рентабельності 65,2% отримали підприємства з рівнем 

спеціалізації від 60% до 90%, а найнижчий – 61,8% - підприємства з рівнем 

спеціалізації до30%.  

Спеціалізовані господарства з вирощування соняшника найкращі 

показники отримали в Одеській області. Найнижча, в порівнянні з іншими 

областями, повна собівартість 1 ц на рівні 268 грн дозволила підприємствам 

при найнижчій ціні в 746,22 грн/ц досягти найвищого рівня рентабельності 

178,5%. 

Найменшу врожайність 26,1 ц/га і найнижчий рівень рентабельності 66,1% 

зафіксовано у підприємствах Кропивницької області. І, хоча дані підприємства 

реалізовували соняшник за найвищою ціною, найбільші витрати на 

виробництво і висока собівартість обмежили можливість отримати високі 

прибутки. 

За період 2012-2017 рр. відбулося розширення площ посіву на 18,7% і 

зростання врожайності на 20%, що в результаті привело до збільшення 

виробництва соняшника на 42,5% та обсягів його реалізації – на 28,3% (табл. 1). 

Зростання виробничих витрат у 3 рази привело до збільшення собівартості 

в 2,5 рази. Майже аналогічне підвищення ціни реалізації не врятувало 

ситуацію, і в результаті рівень рентабельності у 2017 р. був нижчим на 20 

відсоткових пунктів за попередній рік, і на 4,5 пункти, ніж у 2012 р. При цьому 

обсяги реалізації соняшника зросли на 28%, а частка соняшника у виручці від 
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реалізації сільськогосподарської продукції в даних господарствах за останні 

роки тримається на рівні приблизно 23%. 

 

Таблиця 1 - Економічні показники виробництва соняшника у 

сільськогосподарських підприємствах* України 

 

Показник 
2012 р 2013 р 2014 р 2015 р 2016 р 2017 р 

2017р. до 

2012р., % 

Площа, тис га 3389 3414 3663 3434 4022 4022 118,7 

Виробництво, тис ц 61782 81861 76398 82799 97456 88039 142,5 

Урожайність, ц/га 18,2 24,0 20,9 24,1 24,2 21,9 120,1 

Виробничі витрати на 

1 га, грн 
4075 4636 5083 8732 10861 12506 306,9 

Виробнича 

собівартість 1 ц, грн 
223,53 193,38 243,69 362,12 448,27 571,29 255,6 

Реалізовано 

соняшника, тис. ц  
68130 69568 77375 87561 77857 87433 128,3 

Повна собівартість 1 ц, 

грн 
246,32 232,05 281,94 420,51 522,23 623,86 253,3 

Ціна реалізації 1 ц, грн 359,09 298,21 384,72 758,92 851,46 881,51 245,5 

Рентабельність 

соняшника, % 
45,8 28,5 36,5 80,5 63,0 41,3 Х 

Частка соняшника у 

виручці від реалізації 

с.-г. продукції, % 

20,6 17,7 18,3 23,8 23,6 23,0 Х 

* великі та середні с.-г. підприємства (форма 50-с.-г.) 

 

Зацікавленість сільгоспвиробників у вирощуванні соняшника можна 

пояснити його високою прибутковістю, про що свідчать результати проведених 

розрахунків та дані офіційної статистики.  

На користь виробників соняшника спрацьовує і факт постійного 

збільшення потужностей вітчизняних переробників. За останні 15 років в 

Україні побудовано 37 нових олієжирових підприємств, а більшість чинних 

модернізували власні виробництва. Відповідно можливе загострення 

конкуренції на внутрішньому сировинному ринку через недозавантаженість 

потужностей. 

Лідером серед найбільших переробників соняшника залишається компанія 

«Кернел», яка виготовляє близько 23% обсягу нерафінованої соняшникової олії, 

20% рафінованої олії, а також 22% соняшникового шроту/макухи [2].  

Усі наведені дані лише підтверджують висновки про високу зацікавленість 

у вирощуванні соняшника сільськогосподарськими підприємствами України. І 

свідчить про подальший інтенсивний розвиток даної галузі, як однієї з 

провідних у структурі АПК країни, яка може задовольняти потреби 

внутрішнього і зовнішнього ринків. 
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ОКРЕСЛЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
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Малий бізнес має можливість позитивно вплинути на розвиток 

підприємництва в Україні за умови створення такого середовища 

функціонування, яке має потужну законодавчу платформу, прозорість в 

проведенні виробничих, фінансових та соціально – економічних процесах. Така 

теза витікає з того, що саме малий бізнес надає можливість створення 

додаткових робочих місць та формувати певну величину надходжень до 

бюджету країни. При цьому саме представники малого бізнесу здатні 

оперативно реагувати на нестачу певного виду товарів на ринку попиту та 

пропозиції, а також надавати своєчасні послуги при адаптації інноваційних ідей 

представниками середнього бізнесу. Разом з тим досягти певного рівня 

розвитку представників сучасного малого бізнесу неможливо без окреслення 

проблем, які є носієм негативного впливу на даний процес. Все зазначене 

підкреслює сучасність та актуальність обраного напрямку дослідження.  

Проблемам та особливостям розвитку малого підприємництва особливу 

увагу було приділено в працях таких науковців як: В. Васенко, С. Комісарова та 

І. Малікова [1], І.В. Гой [2], О.В. Довгальова та О.В. Балабенко [3], О.М. Кікіб 

та К.В. Белоусова [4], А.А. Фастовець та І.В. Фисун [5], В.В. Сопка, С.Д. 

Шевеленко, І.І. Федіва [6] та інших. У своїх дослідженнях науковці, при 

вивчені проблем малого бізнесу в Україні, звернули увагу на чинники 

гальмування його розвитку, а саме на існування високого податкового тиску, 

адміністративних бар’єрів, надмірне втручання органів влади в підприємницьку 

діяльність, складність законодавства тощо. Все зазначене вважають вчені 

гальмує розвиток малого бізнесу та потребує скорішого вирішення. 

Очевидним є той факт, що розвиток малого бізнесу в Україні неможливий 

без активної державної підтримки. В протилежному випадку бездіяльність 

призведе до занепаду малого бізнесу, значних економічних та соціальних 

проблем. Саме тому вкрай важливим завданням є розробка і реалізація 

ефективного комплексу інструментів державної політики, спрямованих на 

сприяння малому та середньому бізнесу. 

Перш ніж визначити напрямки розвитку малого бізнесу в Україні варто 

більш детальніше зупинитися на чинниках, які гальмують його розвиток. З 

цього приводу доцільно відзначити доволі змістовні дослідження Т.П. Ткаченко 

та І.І. Коляденко [7, с. 152]. Науковці вважають, що «...саме цей сектор 
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економіки визначає темпи економічного зростання, структуру та якість 

валового внутрішнього продукту, дозволяє в мінімальні терміни здійснити 

структурну перебудову економіки та сприяє скороченню рівня безробіття, 

створюючи нові робочі місця для населення». Враховуючи рольовий аспект 

малого бізнесу в Україні Т.П. Ткаченко та І.І. Коляденко [7, с. 154 - 155] 

звертають увагу на те, що без вивчення негативних чинників впливу, на його 

розвиток досягти результативності в даному процесі неможливо. У зв’язку з 

цим науковці пропонують на першому етапі розглянути існуючи негативні 

чинники впливу з позиції їх класифікації на екзогенні (об’єктивні) та ендогенні 

(суб’єктивні) (табл. 1). 

 

Таблиця 1 - Змістовність екзогенних (об’єктивних) та ендогенних 

(суб’єктивних) факторів впливу на розвиток малого бізнесу в Україні* 
 

Класифікаційна 

група  чинника 

впливу 

Основні сегменти  класифікаційної  групи чинника впливу 

на розвиток малого бізнесу в Україні 

Екзогенні 

(об’єктивні) 

чинники впливу 

Недосконалість чинного законодавства з питань розвитку 

малого підприємництва; практична відсутність з боку 

держави фінансово-кредитної підтримки; нестабільність 

політичної ситуації; недосконалість податкової системи, 

що збільшує кількість підприємств, які працюють в 

тіньовому секторі; відсутність реального ефективного 

механізму державної підтримки розвитку малого бізнесу; 

загальна кризова ситуація вітчизняної економіки; 

недосконалість освітньої системи щодо підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 

підприємницької діяльності; збільшення бар’єрів 

ліцензування та отримання дозволів; низький рівень 

платоспроможності населення; відсутність якісної системи 

інформаційної та правої підтримки суб’єктів 

господарювання; недовіра іноземних партнерів до 

вітчизняних суб’єктів підприємництва. 

Ендогенні 

(суб’єктивні) 

чинники впливу 

Відсутність або недостатність у підприємців економічної 

освіти; неефективність управлінських рішень через брак 

знань та досвіду в системі ринкових відносин, тому часто 

вони не аргументовані, а прийняті 

на основі інтуїції; проблеми з відбором кадрів; поєднання 

двох або більше видів діяльності в межах одного малого 

підприємства; досить низький рівень технологічного 

забезпечення 

Примітка:* складено та узагальнено автором на основі джерела [7, с. 154 - 155] 

 

Ми поділяємо думку науковців з приводу того, що розв’язати проблеми 

розвитку вітчизняного малого бізнесу можливо за умови врахування як 



146 

 

екзогенних чинники впливу, так і  ендогенних. Їх сукупність надасть 

можливість більш детально розглянуті можливі шляхи усунення конкретних 

проблем, які на даний час не потребують стороннього втручання, а залежать від 

керівництва підприємства. 

На думку науковців, політиків, практиків малий бізнес в Україні потребує 

активного впровадження заходів підвищення його ефективності. З цього 

приводу  науковці звертають увагу на вже апробований зарубіжний метод. Його 

зміст полягає в тому, що найбільшої ефективності мале підприємство досягає 

при спеціалізації за певним видом діяльності. Спеціалізація дозволяє більш 

продуктивно використовувати різноманітні здібності працівників, що 

призводить до збільшення загального обсягу виробництва та залишає поле для 

маневру в бізнесі. Спілкування з комерційними партнерами також є більш 

предметним так, як мова йде про конкретний напрямок діяльності із 

урахуванням рівня конкурентоспроможності кожного учасник. 

З цією думкою можна погодитися так, як збільшення реального обсягу 

виробництва призводить до збільшення реальних прибутків підприємства 

малого бізнесу, що позитивно впливає на його фінансовий стан. При цьому 

фінансовий стан держави в цілому теж значною мірою залежить від 

фінансового стану кожного конкретного представника малого бізнесу. Цілком 

очевидним є те, що у даному випадку з’являється можливість у представників 

малого бізнесу за умови використання новітньої техніки, технологій, вузької 

спеціалізації стати серйозним конкурентом, який підриває монополістичні 

позиції великих підприємств. 

Наприкінці варто зробити наступні висновки. Розвиток малого бізнесу в 

Україні потребує заходів покращення як з позиції макроекономічного, так і 

мікроекономічного рівня. Практика підприємницької діяльності свідчить про 

той факт, що на даному етапі малий бізнес в Україні не розвивається 

достатніми темпами. У більшості випадків це пояснюється низкою ендогенних 

та екзогенних чинників стримуючого характеру. Для покращення ситуації та 

стимулювання розвитку  малого бізнесу необхідна дієва державна підтримка в 

контексті законодавчих регуляторів. На мікроекономічному рівні представники 

малого бізнесу мають не лише вирішувати внутрішні поточні проблеми, а й 

впроваджувати напрацювання науковців, враховувати вже існуючий світовий 

досвід та більш активніше адаптувати інноваційні важелі правління. Ми 

вважаємо такий підхід надасть можливість знизити кількість існуючих 

проблем, а як наслідок позитивно вплине на розвиток малого бізнесу в 

майбутньому.  
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В умовах сьогодення час не стоїть на місці і постійно можна спостерігати 

прогрес. Якщо раніше ми стояли у величезних чергах до пенсійного фонду чи 

податкової, задля подачі звітності, то вже сьогодні все це можна зробити за 

допомогою різноманітних програм всього за 5 хвилин. Якщо раніше, у 

платників податків був вибір – подавати звіт у електронному вигляді у режимі 

онлайн чи піти самостійно до відповідного органу і віднести її, то вже з 2015 

року  платники податків лишили права вибору, оскільки зараз законодавство 

зобов’язує подавати податкову звітність з податку на додану вартість тільки у 

електронному вигляді. 

Електронну форму звітності сьогодні мають змогу приймати практично всі 

державні установи, проте основним її користувачем є Міністерство доходів і 

зборів України. Через те, електронну звітність уособлюють, як правило, із 

податковою звітністю, надаючи їй наступне визначення: «…як простий, 

надійний і безпечний спосіб налагодження стосунків між податківцями та 

платниками податків.» [1, с.43].Система «електронна звітність», значно 

економить час бухгалтера, оскільки є дуже простою та зручною. Також, вона 

має чимало переваг таких, як: 

- зручність ( вона полягає у тому, що  ви підписуєте документи за допомогою 

електронно-цифрового підпису, не марнуючи часу на відвідання державних 

органів. Для відправки звітів достатньо доступу в Інтернет); 

- безпека (документи зберігаються на сервері, що надійно захищає 

інформацію від вірусів і хакерських атак. Дані недоступні для третіх осіб, 

адже передаються в зашифрованому вигляді); 

- вигода (полягає у тому, що більшість серверів є абсолютно безкоштовними).  

З метою спрощення процедури подання і подальшої обробки визначених 

чинними нормативними документами видів звітності булозапроваджено 

електронну звітність.  В Україні навіть створене необхідне нормативно -
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правове поле для забезпечення таких процесів. Згідно із Законами України 

«Про електронний документ та електронний документообіг» [2] та «Про 

електронний цифровий підпис» [3], електронний документ, підписаний 

електронним цифровим підписом, набуває статусу оригіналу і не потребує 

паперового підтвердження. 

Зараз існує дуже багато різноманітних програм, які використовують для 

подачі електронної звітності, вони бувають як безкоштовними, так і платними. 

Серед безкоштовних можна виділити такі, як: iFin, OPZ (Податкова звітність), 

Приват24 для бізнеса, Єдине вікно подання електронної звітності, FreeZvit, 

Електронний кабінет платника податків. Серед платних: Соната, Арт-звит 

плюс, Арт-звит веб, Taxer, М.Е.DOC (Медок), СОТА, E-DOC, Є-Звітність, 1-С 

звіт. 

Дані програми дуже відрізняються між собою, оскільки безкоштовні 

програми працюють повільніше та гірше, коли наступає звітний період, то дуже 

часто дані програми починають погано працювати, через те, що сервер  

зазвичай перенавантажений. Тим часом, платні програмами працюють 

однозначно швидше, краще та якісніше, тому порівнювати їх не варто. 

Електронна подача звітності має свої переваги та недоліки. Серед переваг 

можна виділити економію часу, тому що через інтернет можна здавати не 

тільки податкову звітність, не лише до податкової служби, але і до фондів 

страхування і статистики. Самостійно обирати час, коли здавати звітність, 

постійні оновлення, наявність контролю за якістю звітності та багато інших. 

Але і недоліків теж вистачає, наприклад дорога вартість оплати за 

користування програмою, наявність ризиків несвоєчасної подачі, через 

перевантаженість серверу, робота з різними ключами АЦСК. 

Щодо подачі електронної звітності, то для цього перш за все потрібно 

самостійно придбати електронний сертифікат у будь-якому з Акредитованих 

Центрів Сертифікації Ключів, але якщо підприємство має особисту печатку, то 

необхідно мати 2 сертифікати, щоб мати дозвіл на її друк.  Після чого потрібно 

обрати програму, через яку буде здійснюватися подача звітності, тоді можна 

приступати до роботи, а саме:  

Етап 1. Безпосереднє підключення до системи звітності.  

Як вже було вище сказано -  подавати електронну бухгалтерську звітність 

може будь-який об’єкт підприємницької діяльності (фізичні та юридичні 

особи).  

Необхідно, для цього, укласти 2 договори:  

1. З податковою інспекцією;  

2. З акредитованим центром сертифікації ключів або АЦСК.  

Для того, щоб застосувати електронний підпис кожне підприємство 

повинне мати два ключі. А саме: закритий та відкритий. Відкритий відомий 

усім тим, хто одержує документ в електронному вигляді. Закритий ключ, в 

свою чергу, повністю протилежний. Так, як він відомий тільки для платника 

податків.  
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За допомогою цього ключа визначають автентичність підпису. Відкритий 

ключ можна побачити у сертифікаті, який є джерелом інформації про власника 

цього ключа.  

Під час подачі бухгалтерського звіту органи, за допомогою електронного 

підпису, можуть отримати повну інформацію про того, хто подає саму звітність 

та переконатися в тому, що вся інформація не була спотворена під час подачі. 

Тому, що електронний підпис захищає всі документи від небажаних змін.  

Договір, який укладається з Акредитованим центром сертифікації ключів, 

дійсний лише 1 рік. Договір дійсний до того моменту, до якого дійсні 

електронні підписи (якщо це більше одного року, то підприємства можуть 

продовжити термін дії договору).  

Після укладення договору АЦСК надасть Вам пакет «клієнта АЦСК»: 

- Закриті ключі електронного цифрового підпису; 

Сертифікати (в електронному вигляді та 2-а примірники у паперовому); 

- Програмне забезпечення для підписання і відправлення звітів по Інтернет 

[4].  

Етап 2. Формування звітності.  

Сам звіт можна сформувати за допомогою програм, які вже були вище 

згадані (iFin, OPZ (Податкова звітність), Приват24 для бізнеса, Соната, Арт-

звит плюс, Арт-звит веб, Taxer, М.Е.DOC (Медок) та багато інших).  

При цьому, необхідно врахувати один нюанс. Неважливо в якій програмі 

буде формуватися бухгалтерська звітність, перед тим як подавати її – документ 

необхідно пере форматувати у формат XML. Це виконується для того, щоб 

звітність мала електронний, правильний вигляд.  

Етап 3. Підписати звіт та відправити.  

На цьому етапі і буде використовуватися цифровий підпис. Його 

необхідно буде накласти на бухгалтерську звітність у форматі XML. Процес 

накладання підпису відбувається, або за допомогою програмного забезпечення 

АЦСК, або функції яка вже є вбудована у певний програмах для подання 

звітності. Після чого поступово вставляються носії з ключами і нажимається 

кнопка «Підписати».  

Після проходження всіх цих етапів прийде відповідь з податкових 

органів, які будуть включати в себе дві квитанції. В першій буде видно всі 

підтвердження (дати, час та номер файлів) прийняті на центральному рівні. В 

другій квитанції буде видно підтвердження бухгалтерської звітності на 

районному рівні.  

Після чого, бухгалтерський звіт вважається наданим. Проте, як свідчить 

практика, бухгалтери стикаються із рядом проблем при безпосередньому 

отриманні квитанцій про прийом звітів. Досить часто у звязку з 

перевантаженістю серверів подача звітності затягується і відповідно попадає до 

контролюючого органу із запізненням, що тягне за собою накладання 

штрафних санкцій. Тому, подаючи звітність, варто робити це завчасно, за 

кілька днів до закінчення термінів, і цим убезпечити себе від штрафів. 
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Отже, з вище сказаного можна зробити висновок, що з часом абсолютно 

всі суб’єкти господарювання перейдуть на електронну подачу звітності, 

оскільки це дійсно полегшує її подачу, та і це вимушено призведе до 

електронного обміну і іншими документами  між контрагентами. Бухгалтеру 

буде значно легше вести бухгалтерію в електронному режимі, ніж підписувати 

одні документи в паперовій формі, інші - в електронній. Вибираючи програму з 

якою можна працювати, перш за все потрібно опиратися на ту, яка 

максимально знизить можливість здійснити помилку при складанні звіту. Самі 

програми особливо нічим не відрізняються між собою, оскільки всі вони 

формують податкову звітність відповідно до вимог податкової служби. 
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