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КЛЮЧОВІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 
ПІДТРИМКИ ГАЛУЗЕЙ АПК НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНОЇ 

ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ, 
ЯК ОСНОВНОГО ДРАЙВЕРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Чернелевський Л.М., канд. екон. наук, професор  
Чернелевська О.Л., д-р екон. наук, професор  

 
В економічній літературі поняття «державна підтримка» трактують 

далеко не однозначно. Дане поняття ототожнюють із системою державно-
го регулювання, державним економічним регулюванням, системою фінан-
сової або бюджетної підтримки, державною допомогою та ін. Таким чи-
ном, державна підтримка аграрного сектора економіки, будучи не-
від’ємною частиною державного регулювання, являє собою сукупність 
різних інструментів і форм економічного впливу з метою формування ста-
більності й конкурентоздатності галузей АПК, створення можливостей 
для насичення ринку якісним продовольством, розвитку сільських терито-
рій і досягнення продовольчої безпеки країни.  

На сьогоднішній день Україна перебуває на етапі подолання наслідків 
соціально-економічної кризи, яка охопила усі країни світу та ускладнила 
умови функціонування усіх секторів економіки. Подальший розвиток кра-
їни об’єктивно потребує ефективного механізму державної підтримки та 
державної допомоги галузям АПК, тому що саме ця галузь повинна стати 
флагманом у розвитку економіки України. 

Багато відомих іноземних та вітчизняних науковців присвячують  
власні праці дослідженню питання державної підтримки аграрного секто-
ру та його покращанню. Серед закордонних дослідників слід окремо виді-
лити Е. Вайнінга, Д. Веймера, Д. Кейнса, Ф. Кене, К. Маркса, А. Маршала,  
Д. Рикардо, П. Самуельсона, А. Сміта, М. Фрідмана, П. Хейне, Ф. Хайєка, 
Й. Шумпетера, а також інших відомих економістів. На думку багатьох віт-
чизняних учених, серед яких В.Я. Амбросов, Л.І. Михайлова, О.В. Ульян-
ченко, А.М. Стельмащук, П.Т. Саблук, В.М. Трегобчук, П.І. Гайдуцький, 
Б.Й. Пасхавер та ін., незважаючи на тривалий період реформ в аграрному 
секторі економіки України, застосовані інструменти державної підтримки 
розвитку аграрного сектора виявилися неефективними, причому як внут-
рішні, у вигляді різноманітних способів державного регулювання, так і 
зовнішні, які використовувалися в межах торговельно-економічних відно-
син із зарубіжними країнами. 

Однак комплексних досліджень, присвячених визначенню державної 
підтримки, як однієї із форм державної допомоги в галузях АПК не було 
проведено, що зумовлює значну наукову актуальність даної статті. 

Метою цієї статті є визначення переваг та недоліків державної під-
тримки суб’єктів АПК як засобу забезпечення ефективного використання 
бюджетних коштів при реалізації державної допомоги та не спотворення 
конкуренції у галузі.  
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Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання: 
охарактеризувати основні вимоги щодо допустимості надання державної 
підтримки, визначені в Угоді про асоціацію України з ЄС; з’ясувати спів-
відношення понять «державна допомога» і «державна підтримка»; а також 
виявити основні переваги та недоліки цього непрямого за своєю природою 
господарсько-правового засобу забезпечення ефективного використання 
бюджетних коштів. 

Про значну користь та ефективність різних форм державної підтрим-
ки суб’єктів господарювання переконливо свідчить міжнародний досвід. 

У Концепції розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 
2013–2018 роки [1] підкреслюється, що міжнародний досвід показує, що 
для стрімкого економічного розвитку, крім прийняття актів національного 
законодавства у сфері державно-приватного партнерства, необхідне засто-
сування механізму державної підтримки. 

На позитивному ефекті від застосування засобів державної підтримки 
суб’єктів господарювання неодноразово наголошувалось і в науковій лі-
тературі. Так, К. С. Лебьодкін обґрунтовано зауважує, що державна підт-
римка підприємництва є важливим чинником його активізації в умовах 
побудови ринкової економіки. Наслідком таких заходів стало те, що упро-
довж останніх років спостерігалися позитивні тенденції збільшення кіль-
кості суб’єктів господарської діяльності, малих підприємств, частки малих 
і середніх підприємств у загальній кількості суб’єктів підприємницької 
діяльності та поступове вдосконалення галузевої структури підприємниц-
тва. Між тим автор вказав також на деякі негативні вияви даного засобу 
регулювання економіки, до яких належать: невисокі обсяги виробництва 
та реалізації продукції у розрахунку на одне діюче підприємство; скоро-
чення частки сектору малого підприємництва в обсягах реалізованої про-
дукції (наданих послугах) [2]. 

Деякі науковці з цього приводу зауважують, що у своєму розвитку ін-
ститут державної підтримки суб’єктів господарювання пройшов декілька 
етапів. Так, зокрема, Д. О. Черніков виділяє такі з них:  

1) 1991–2000 рр. — в цілому домінували принципи радянської систе-
ми господарювання, що полягали у наданні прямої бюджетної підтримки 
підприємствам; 

2) 2001–2005 рр. — після початку бюджетної реформи, впровадження 
програмно-цільового методу у бюджетному процесі відбулася певна мо-
дернізація державної підтримки; 

3) 2005–2010 рр. — пов’язаний із активізацією зусиль у напрямі між-
народної економічної інтеграції, позначився масштабним скороченням 
форм державної підтримки; 

4) 2011–2014 рр. — прийняття Податкового кодексу України, здійснен-
ня окремих кроків у напрямі систематизації практики надання підтримки, 
апробування критеріального підходу у наданні підтримки, перенесення ак-
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центів на підтримку без прямого залучення державних ресурсів насамперед 
завдяки широкому використанню механізму державних гарантій [3]. 

Необхідно підтримати розроблену науковцем періодизацію, зазначив-
ши, що сьогодні триває новий етап розвитку державної підтримки, який 
розпочався у 2014 р. з підписанням Угоди про асоціацію України та ЄС 
[4], в якій питанням правового регулювання державної підтримки приді-
лено значну увагу, що зумовлено насамперед тим, що будь-яка державна 
підтримка потребує контролю з боку держави в рамках запровадження  
контролю за державною допомогою та її впливом на конкуренцію.  

Державна допомога суб`єктам господарювання — це термін права 
ЄС, який стосується одного з напрямів конкурентної політики Європейсь-
кого Союзу. Його метою є запобігання спотворенню конкуренції на спіль-
ному ринку через втручання держави (у будь-якому вигляді), що призво-
дить до виникнення переваг, які неможливо було досягти на ринкових 
умовах.  

Питання державної допомоги виробникам — багатовимірне. Воно 
стосується і витрачання бюджетних коштів (прозорість, ефективність), і 
убезпечення конкуренції від негативного впливу державного втручання в 
економіку, і спрямування зусиль держави в суспільно та економічно ко-
рисне русло, що робить можливим розвиток інновацій, створення робочих 
місць, підвищення кваліфікації працівників тощо. Необмежений доступ до 
державних ресурсів означає не тільки зловживання бюджетними коштами, 
не тільки анти конкурентні дії, а також стає прямою загрозою для демок-
ратії, оскільки демократія — це політична та економічна конкуренція, а 
створені за рахунок державної підтримки монопольні ніші суттєво спо-
творюють конкурентні сектори та галузі. 

 Необхідність державної підтримки сільського господарства обумов-
лена низкою обставин, серед яких не тільки більша залежність цієї галузі 
від погодних умов, що в значній мірі впливають на величину і якість уро-
жаю, а, отже, і результативність усього аграрного виробництва, але й упо-
вільнений в порівнянні з іншими галузями економіки оборот грошей. Як 
правило, у сільському господарстві виробничий цикл триває не менше ро-
ку, у той час як у торгівлі й у банківському середовищі — лічені дні. Усе 
це диктує нагальну потребу надання більш істотної допомоги з боку дер-
жави [5]. Державні субсидії виробникам у вигляді коштів, податкових 
пільг, державних гарантій, відшкодування частки процентної ставки за 
кредитом, страхування експортних кредитів, списання боргів тощо — 
один з інструментів державного втручання в економіку, покликаний спри-
яти економічному розвитку або запобігати негативним соціальним наслід-
кам. Як це пов`язано з базовою функцією ринкової економіки, тобто роз-
поділом ресурсів? Державна допомога у більшості випадків має місце, ко-
ли ринок як такий існує, але повністю не задовольняє потреб в ресурсах 
окремих категорій учасників котрих прагне підтримати держава.  
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На сьогодні існує необхідність не стільки одержання державної підт-
римки, скільки ефективного її використання. Організаційно-економічний 
механізм державної підтримки агропромислового виробництва повинен 
формуватися на підставі наступних принципів:  

 достатність, гласність і контроль виділених бюджетних засобів і 
строге планування бюджетного фінансування;  

 своєчасність надання підтримки й сприяння в рішенні невідкладних 
проблем агропромислового комплексу;  

 доступність, гнучкість і прозорість державної підтримки для різних 
видів господарств;  

 облік регіональних особливостей при фінансуванні бюджетних 
програм і формуванні єдиного ринкового простору [6]. 

Державна допомога суб’єктам господарювання (далі — державна до-
помога) є одним з інструментів стимулювання господарської діяльності 
для досягнення економічних, соціальних та політичних цілей, зокрема для 
підвищення конкурентоспроможності таких суб’єктів на зовнішньому і 
внутрішньому ринку. Однак внаслідок надання державної допомоги ство-
рюються сприятливі умови для провадження окремими суб’єктами госпо-
дарювання господарської діяльності або окремих її видів та знижується їх 
мотивація до підвищення ефективності такої діяльності. 

Надання державної допомоги може негативно позначатися на функці-
онуванні ринкового механізму попиту і пропонування та системи конку-
рентних переваг, яка є основою міжнародної торгівлі, спотворювати кон-
куренцію, призводити до торговельних конфліктів, неефективного витра-
чання ресурсів і зниження суспільного добробуту. 

Правова основа моніторингу й контролю державної допомоги в Укра-
їні була створена в межах виконання зобов’язань за «Угодою про партнер-
ство та співробітництво між Україною та ЄС», яка набула чинності у 1998 
році. Незважаючи на це, процес нормативного закріплення системи конт-
ролю державної допомоги та окремих її елементів зустрів значний спро-
тив з боку державних органів, суб’єктів господарювання та суспільства. 

Питанням правового регулювання надання державної допомоги при-
діляли увагу такі дослідники, як М.Я. Бараш, З.М. Борисенко, Н.М. Бу- 
гаєнко, О.О. Костусєв, Н.І. Лещенко, Г.М. Лозова, Т.В. Некрасова,  
О.В. Нів’євський, С.С. Онищенко, О.О. Плетньова, С.В. Таран. 

Державна допомога суб’єктам господарювання надається у всіх краї-
нах із ринковою економікою і є одним із найважливіших інструментів 
економічної політики[7]. 

Цілі, які переслідує держава при наданні державної допомоги, як за-
значає С.С. Онищенко, можуть бути внутрішньо- та зовнішньоекономіч-
ними. До зовнішньоекономічних цілей відноситься збільшення обсягів ек-
спорту та його прибутковості, а також зменшення обсягів імпорту[8]. Та-
ким чином, надання державної допомоги в багатьох випадках виправдане 
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з погляду інтересів суспільства або окремих його груп. Більше того, підт-
римка окремих підприємств часто не тільки сприяє підвищенню їхньої 
конкурентоспроможності, а й може мати загальний позитивний вплив на 
конкурентне середовище [9]. 

Також треба звернути увагу на негативні наслідки надання державної 
допомоги. Перш за все, слід зазначити про політичний аспект: неконтро-
льоване та непрозоре надання державної допомоги стає причиною виник-
нення корупції у владі шляхом лобіювання певних суб’єктів господарю-
вання [10]. 

Вітчизняні, іноземні спеціалісти [11] та представники АМК України 
[12] неодноразово наголошували на необхідності забезпечення контролю 
за державною допомогою для захисту економічної конкуренції. 

Створення та запровадження дієвої та прозорої системи контролю за 
наданням та використанням державної допомоги слугуватиме системою 
стримувань та противаг для напрямів державної політики, у рамках яких 
надається державна допомога, і таким чином забезпечуватиме комплекс-
ний підхід до розвитку економіки. Крім цього, відсутність належного кон-
тролю за виділенням та використанням державної допомоги призводить 
до того, що бюджетні кошти часто використовуються неефективно[13]. 
Тому, вважаємо, що за допомогою контролю в зазначеній сфері будуть 
ефективно використовуватися державні ресурси, вплив від такої діяльнос-
ті держави на конкуренцію та на суб’єктів господарювання, які працюють 
на ринку разом із отримувачем допомоги, буде мінімальний. 

Забезпечення ефективності держдопомоги, очевидно, починається з 
правильного визначення мети втручання держави. Потік раціональних ар-
гументів, що генерується групами інтересів, необхідно синтезувати у зба-
лансовані рішення. Для початку потрібно погодитися з тим, що держава 
покликана субсидувати бізнес в основному в тих випадках, де ринок не 
справляється із завданням розподілу ресурсів. Субсидії бізнесу повинні 
служити поштовхом до зростання, а не плекати галузевих «рантьє», які 
паразитують на державних коштах. 

Досить часто в науковій літературі необґрунтовано ототожнюють два 
поняття «державна допомога» та «державна підтримка». На підставі прове-
деного аналізу концептуальних підходів у цій сфері можна зробити висновок 
що законодавець фактично ототожнює поняття «державна допомога» з по-
няттям «підтримка». Так, відповідно до Закону України «Про державну до-
помогу суб’єктам господарювання» [14], державна допомога суб’єктам гос-
подарювання — підтримка у будь-якій формі суб’єктів господарювання за 
рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує 
спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для вироб-
ництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської 
діяльності. Отже, як випливає зі змісту наведеної дефініції, поняття «держа-
вна допомога» визначається через поняття «підтримка». 
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Однак ці поняття не є тотожними. Державна підтримка — це сукуп-
ність економічних, організаційних та правових механізмів, завдяки яким 
суб’єктам господарювання надається державою через інфраструктуру під-
тримки необхідне сприяння фінансового, організаційного, інформаційного 
та матеріально-технічного характеру з метою створення умов для форму-
вання і розвитку суб’єктів господарювання у різних галузях народного го-
сподарства. Д. В. Лічак зазначає, що підтримка, є тим механізмом, який 
стимулює суб’єктів господарювання до раціональної та економічно обґру-
нтованої господарської діяльності, спрямовує розвиток підприємництва на 
основі конкуренції [15]. 

Між тим необхідно звернути увагу, що у ст. 16 ГК України [16] застосо-
вується поняття «державна підтримка». Виходячи із назви цієї статті «Дота-
ції та інші засоби державної підтримки суб’єктів господарювання», а також 
із аналізу її змісту, можна зробити висновок, що державна підтримка вклю-
чає всі форми сприяння суб’єктам господарювання, в тому числі пряме фі-
нансування, організаційні заходи, пільги тощо. До того ж поняття «підтрим-
ка» використано і в інших законодавчих актах, зокрема у Законі України 
«Про державну підтримку сільського господарства України» [17], 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» перед-
бачено видатки загального фонду в сумі 4 млрд грн за бюджетною програ-
мою КПКВК 1201150 »Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників». 

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 77 »Про за-
твердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників» (зі зміна-
ми), визначено напрями використання бюджетних коштів, а саме: 

 державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільсько-
господарської продукції; 

 фінансова підтримка розвитку фермерських господарств; 
 часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та 

обладнання вітчизняного виробництва; 
 фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шля-

хом здешевлення кредитів 
 фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хме-

лярства; 
 надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінан-

сової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих  
осіб — членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внес-
ку на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Станом на 02.11.2020 аграріям фактично спрямовано бюджетні кошти 
через уповноважені банки та Укрдержфонд в обсязі 1 млрд 825 млн грн 
(45,6 % від затвердженого річного обсягу асигнувань). 

З них: 
 на державну підтримку розвитку тваринництва та переробки сіль-

ськогосподарської продукції — 0,87 млн грн; 
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 фінансову підтримку розвитку фермерських господарств —  
77,42 млн грн; 

 часткову компенсацію вартості с/г техніки та обладнання вітчизня-
ного виробництва — 986,3 млн грн; 

 фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі шля-
хом здешевлення кредитів — 761,75 млн грн. 

 

 
 

Державна фінансова політика у сфері АПК України в умовах обмеже-
ності ресурсами повинна орієнтуватися на побудову самодостатнього фі-
нансово незалежного аграрного сектора економіки. Бюджетне фінансу-
вання варто зосередити на заходах «зеленої скриньки», насамперед на за-
ходах з охорони навколишнього природного середовища та створенні 
державних резервів для забезпечення продовольчої безпеки (на поворот-
ній основі). Необхідно відходити від практики виплат бюджетних дотацій 
потерпілим від стихійних лих господарствам, а розвивати та удосконалю-
вати страхові відносини в АПК.  

Вирішальними причинами не результативного використання коштів 
державного бюджету, котрі виділяються на сприяння АПК, є недоскона-
лість механізмів отримання і розподілу бюджетних коштів та порушення 
бюджетної дисципліни при їх застосуванні. Щорічна зміна організованості 
та механізмів виділення коштів із державного бюджету, їх тривалий роз-
поділ, затвердження та внесення до них неодноразових змін протягом пе-
ріоду спричиняє несвоєчасне отримання коштів державної фінансової під-
тримки та неефективне їх використання і повернення [18]. 

Як свідчить практика розвинутих країн світу, активна політика аграр-
ного державного протекціонізму має вигляд пріоритетного стратегічного 
напрямку розвитку та сприяє росту виробництва та забезпечення країни 
власним продовольством, що є запорукою продовольчої безпеки держави 
та нації [19].  
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Державна допомога повинна бути спрямована на виконання чітко ви-
значених завдань, проблем соціально-економічного розвитку, які обґрунто-
вано неможливо вирішити без одержання державної допомоги. 

Заходи державної допомоги повинні бути належно розробленими для 
виконання поставлених перед нею завдань. Характеристики державної до-
помоги (обсяг, форма надання, механізм надання) мають бути адекватними 
(пропорційними) проблемі, на вирішення якої вона спрямована. 

Завдяки державній допомозі одержувач повинен розпочати, здійснити 
діяльність, яка була б неможливою без державної допомоги, або можливості 
цю діяльність розпочати є обмеженими. Державна допомога діяльності, яку 
одержувач здійснюватиме в будь-якому разі та в такому самому обсязі, як і 
без допомоги, не є прийнятною. 

Державна допомога повинна бути спрямована на створення нових ви-
робничих потужностей, нових робочих місць, технологій. 

Державна допомога, як правило, не повинна компенсувати поточні ви-
трати суб’єктів господарювання, особливо тих, що працюють збитково, пе-
ребувають у стадії банкрутства. 

Результати (виробничі потужності, робочі місця тощо), досягнуті за-
вдяки державній допомозі, повинні зберігати своє призначення упродовж 
наступних декількох років. 

Державна допомога повинна бути спрямована на часткове відшкоду-
вання вартості проекту, що реалізовує її одержувач. 

Позитивний вплив державної допомоги на досягнення цілей розвитку 
економіки повинен переважати чинний або очікуваний вплив негативного 
характеру на стан економічної конкуренції. 

Державна підтримка аграрного сектора в країнах із транзитивною 
економікою і в Україні зокрема характеризується недосконалістю та не-
достатністю фінансування галузі. У цих умовах особливої уваги потребує 
дослідження бюджетного фінансування аграрного сектора як одного з на-
прямів державного регулювання. Необхідність державного регулювання 
аграрного сектора більшість науковців пов’язують передусім із диспари-
тетом цін на промислову і сільськогосподарську продукцію, а також з іс-
тотним впливом природно-кліматичних умов на ефективність сільського-
сподарського виробництва. У країнах ЄС державну підтримку сільського 
господарства здійснюють шляхом надання аграріям дешевих кредитів,  
підтримання твердих цін, виконання безпосередніх виплат тощо. В Європі 
під державне регулювання підпадає 90 % цін на сільськогосподарську 
продукцію у вигляді субсидій для підтримки аграріїв через високі ціни на 
засоби виробництва [20].  

Процес фінансування сільського господарства України з коштів дер-
жавного бюджету впродовж багатьох років характеризується неефектив-
ністю та недосконалістю розподілу За роки незалежності в Україні так і не 
був сформований єдиний напрям розвитку держави. [21]. 
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У документі «Вектори економічного розвитку до 2030 року» зазнача-
ється, що агросектор відіграє важливу роль для України, оскільки відпові-
дає за 9 % валового внутрішнього продукту, є експортно орієнтованою га-
луззю, що генерує близько 40 % валютних надходжень в країну, та відпо-
відає за продовольчу безпеку. 

Сьогодні потенціал агросектору не до кінця розкритий через наступні 
стримуючі фактори: 

А) деградація земельних ресурсів, що є наслідком нерозвинутої зро-
шувальної інфраструктури та небережливого ставлення аграріїв до землі. 
Через підвищення середньої температури, південні території України 
страждають від засухи. За наявних систем зрошення та дренажу, що зали-
шилась у спадок з радянських часів, поточний стан та ступінь їх викорис-
тання є незадовільними: Україна використовує всього близько 20 % по-
тенціалу зі зрошення та близько 10 % з дренажу. Як наслідок, Україна не-
доотримає близько $1,5 млрд доходів щорічно. Щодо гравців ринку, то 
саме через принципи ведення землеробства суб’єктами господарювання в 
Україні вже налічується близько 6,5 млн га орно непридатних земель, які 
вже неможливо відновити, 

Б) обрана модель ринку землі та відповідні процедури щодо відкриття 
ринку землі. Очікується, що з 1 липня 2021 року буде офіційно запущений 
ринок землі, проте з рядом обмежень, таких як обмеження площ придбан-
ня землі в одні руки, заборона на продаж землі іноземцям. Це в свою чергу 
негативно вплине на об’єм інвестицій, бо використання землі як активу та 
вільний обіг земельних ділянок є шляхом для залучення більшої кількості 
інвестицій в сектор та підвищить можливості суб’єктів господарства щодо 
залучення кредитних коштів,  

В) фокус на виробництві низько маржинальних культур. Більшість 
виробників агросектору тяжіють до виробництва низько маржинальних 
культур та збуту сировинної продукції. В той же час, подовження ланцюга 
створення доданої вартості дозволить як і підвищити прибутковість все-
редині сектору, так і суттєво збільшити збут. Однією з причин низького 
рівня розвитку ланки переробки є недостатній рівень залученості техноло-
гій у виробництво. Як наслідок-нижча продуктивність у порівнянні з краї-
нами-конкурентами. Для порівняння, додана вартість на працівника у 
Франції складає $66 тис., в Німеччині — $49 тис., в Польщі — $6,7 тис., а 
в Україні — $5,5 тис. 

Г) низький рівень освіти, що не відповідає сучасним запитам сектору 
та недостатня кількість професійних кадрів на ринку. Існує проблема в  
підготовці спеціалістів для аграрного ринку. Загальна кількість студентів 
агроспеціальностей має тенденцію до зниження тому, що аграрні напрям-
ки не виглядають привабливими для молоді. Співвідношення кількості до 
якості аграрних навчальних закладів не відповідає очікуванням ринку. 
Щодо причин, що впливають на ринок кадрів агросектору, то можна виді-
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лити еміграцію фахівців за кордон, міграція молоді до міст, старіння ква-
ліфікованого персоналу. 

Український агросектор використовує багаті природні ресурси, має люд-
ський капітал та вигідне географічне розташування, що дозволять збільшити 
продуктивність та прибутковість сектору та досягти стратегічних цілей. 

Уряд показав середньострокові програми держпідтримки агросектору 
на 2021–2023 роки. МЕРТ додав до своєї трирічної декларації, яка склада-
лася з п’яти ключових напрямів, ще дві програми. До 5 традиційних про-
грам — тваринництва, садівництва, фермерства, здешевлення техніки та 
кредитів, було додано ще дві програми: підтримка виробництва нішевих 
культур (продовольча безпека) та картоплярство. 

Нагадаємо, країна змінила підхід зі щорічного короткочасного про-
гнозу на середньостроковий план — планування на три роки. Варто дода-
ти, що Україна перейшла до європейської практики прогнозування, а 
представники уряду розписали потреби в фінансах щодо кожного з на-
прямів за роками та конкретними програмами. 

1. Пряма підтримка галузі тваринництва у 2021–2023 рр. становить у 
середньому 3,5 млрд грн: 2021-й — 3,636 млрд грн, 2022 р. — 
3,427 млрд грн, 2023 рік — 3,368 млрд грн (входять програми зі стимулю-
вання переробки, реконструкції тваринницьких комплексів, виготовлення 
кормів, вирощування племінного/молочного стада — для ВРХ, свинарст-
ва, птахівництва, вівчарства, козівництва, бджолярства). 

На 2020 рік — 1 млрд грн. 
 2. Фінансова підтримка заходів в АПК (кредити, страхування) 2021–

2023 — у середньому 2,1 млрд грн: 2021 — 2,253 млрд грн, 2022 — 
2,138 млрд грн, 2023 — 2,166 млрд грн. 

На 2020 рік на такі цілі з бюджету мають дати 1,2 млрд грн. 
3. Здешевлення компенсації техніки та обладнання вітчизняного ви-

робництва — в середньому 1 млрд грн: 2021 — 957 млн грн, 2022 — 
1,127 млрд грн, 2023 — 1,330 млрд грн. 

На 2020 рік — 1 млрд грн. 
4. Програма розвитку фермерства — близько 800 млн грн: 2021 — 

727 млн грн, 2022 — 772 млн грн, 2023 — 943 млн грн. 
На 2020 рік на дані цілі з бюджету мають дати 477 млн грн. 
Додатково на розвиток фермерства впливають: підтримка кооперати-

вів (сумарно за три роки планують виділити 180 млн грн), дорадчих пос-
луг (сумарно 60 млн грн), дотацій на 1 га новоствореним фермерським го-
сподарствам (120 млн грн), молочне стадо (350 млн грн), фінансова підт-
римка на поворотній основі (сумарно 1,5 млрд грн — по 500 млн грн що-
року), доплата за страховку працівників (сумарно 95 млн грн), підтримка 
органічного господарства (120 млн грн). 

5. Рослинництво поділяється на садівництво/зрошення — в середньо-
му 500 млн грн: 2021 — 414 млн грн, 2022 — 471 млн грн, 2023 — 
636 млн грн. 
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2020 рік — 400 млн грн — фермерство/кооперативи й підтримка са-
дівництва, виноградарства, хмелярства). 

Додаткові дві програми, які мають фінансуватися з 2021 року: 
6. Підтримка виробництва нішевих культур (продовольча безпека) — 

по 295 млн грн кожного року. 
7. Картоплярство: 2021 рік — 160 млн грн, 2022 рік — 

250 млн грн, 2023-й — 250 млн грн. 
У підсумку ми бачимо, що загальна сума фінансування всіх програм 

держпідтримки має складати: у 2021 році — 8,442 млрд грн, у  
2022 році — 8,480 млрд грн, у 2023 році — 8,988 млрд грн. 

Правила державної допомоги Європейського Союзу спрямовані на урів-
новаження позитивних наслідків вибіркової державної підтримки, завдяки 
якій суб’єкти господарювання одержують переваги, — а саме сприяння роз-
витку певних видів діяльності, територіям з низьким рівнем розвитку, окре-
мим проектам, які становлять спільний інтерес та збереженню культурної 
спадщини, — з негативними наслідками цієї підтримки, що полягають у 
спотворенні умов конкуренції. 

Основною метою нагляду є запобігання шкідливому впливу зі сторони 
держави на конкуренцію в межах спільного ринку. Водночас цей підхід фак-
тично сприяє обмеженню тенденцій «економіки ренти», неефективному  
витрачанню державних коштів на так звані «змагання субсидій». Базовий 
підхід Єврокомісії в оцінці державної допомоги містить елементи стимулю-
вання ефективного витрачання бюджетних коштів. 

Для держав-членів ЄС цей нагляд здійснює Європейська Комісія. Для 
країн-кандидатів, асоційованих країн — національний уповноважений ор-
ган. Результатом роботи системи нагляду є не управлінська послуга, а зба-
лансоване управлінське або політичне рішення. 

Лісабонськими договором (раніше — Договором про Європейський 
Союз) встановлено принцип загальної несумісності зі спільним ринком до-
помоги, яка створює вибіркові переваги, надається за рахунок держави або 
від її імені, спотворює або може спотворити конкуренцію, впливає на тор-
гівлю між державами-членами (стаття 107). Одночасно встановлено низку 
винятків з цього правила. 

Єврокомісія зокрема має право: 
 схвалювати або не схвалювати проекти допомоги, надіслані на її 

розгляд; 
 брати до розгляду діючі проекти, якщо вона вбачає загрозу конкуренції; 
 одержувати щорічні звіти від держав-членів стосовно діючих схем 

допомоги; 
 запитувати у держави-члена всю необхідну інформацію для розгляду 

справи, а в разі необхідності — перевіряти її на місці; 
 виявляти допомогу, як суперечить вимогам Договору, вносити при 

цьому державі-члену припис про призупинення схеми, а в разі невідкладної 
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потреби реагування, завдання збитків конкурентам — повернення допомоги 
до бюджету; 

 вносити державі-члену припис про повернення до бюджету раніше 
наданої допомоги, якщо вона була непогоджена, не відповідає вимогам пра-
вил, насправді надається в іншому вигляді, ніж була погоджена. 

 
Нагляд за державною допомогою впроваджується у країнах-

кандидатах, потенційних кандидатах, асоційованих країнах — у випадках 
створення зони вільної торгівлі з ЄС, — з метою додержання рівних конку-
рентних умов для фірм ЄС та зазначених країн, однак вона не може пору-
шувати загальні принципи котрі встановлені для країн членів ЄС.. 

ОЕСР оцінює ефективність державної підтримки в розрізі отримува-
чів трансферів (виробник, споживач чи сектор загалом), а СОТ — класи-
фікує заходи внутрішньої підтримки на ті, що «спотворюють» виробницт-
во і торгівлю, тобто впливають на обсяги виробництва і ціни у такий спо-
сіб, що це призводить до неефективного використання ресурсів, та ті, що 
не впливають на виробництво й торгівлю.  

Відповідно до цього критерію усі заходи державної підтримки умовно 
поділені на скриньки: зелену, блакитну, жовту та червону.  

До «зеленої скриньки» відносять заходи внутрішньої підтримки, які 
не впливають на виробництво і торгівлю сільськогосподарською продук-
цією, а отже, їх обсяги фінансування не підлягають скороченню (кошти на 
вдосконалення інфраструктури, страхування врожаю, охорону навколиш-
нього середовища, наукові дослідження тощо). 

Заходи «блакитної скриньки» також не підлягають скороченню. До 
них відносять програми з обмеження перевиробництва сільськогосподар-
ської продукції (не більше 85 % від виробництва), а саме виплати на фік-
совані сільськогосподарські площі або поголів’я.  

Заходи «жовтої скриньки» є предметом зобов’язань щодо скорочення 
обсягів бюджетної підтримки. Серед них: дотації на продукцію тварин-
ництва і рослинництва, племінне тваринництво, елітне насінництво, ком-
бікорми, компенсація частини витрат на міндобрива, засоби захисту рос-
лин та частини витрат на енергоресурси, цінова підтримка: компенсація 
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різниці між закупівельною і ринковою ціною на сільгосппродукцію; на-
дання виробнику товарів та послуг за цінами, нижчими за ринкові; заку-
півля у виробника товарів (послуг) за цінами, що перевищують ринкові; 
пільгове кредитування сільгоспвиробників за рахунок бюджету; списання 
боргів; пільги на транспортування сільгосппродукції; витрати лізингового 
фонду тощо. Максимально допустимий рівень підтримки розраховується 
як середньорічна величина фактичних витрат на заходи «жовтої скринь-
ки» впродовж останніх трьох років. Мінімально дозволена підтримка  
de minimis становить 5 % від вартості продукції сільгоспвиробництва для 
розвинених країн, та 10 % для країн, що розвиваються. 

До «червоної скриньки» відносять заходи з експортного субсидуван-
ня. СОТ забороняє застосовувати експортні субсидії, крім тих, які зафік-
совані в переліку зобов’язань країни. 

Висновки. Отже, в ході дослідження виявлено, що для результатив-
ного розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні та підви-
щення його конкурентоздатності насамперед варто упорядкувати хід дер-
жавного фінансування сільського господарства, убезпечити його значне 
збільшення та ефективність застосовування, що відповідає як правилам 
ринкової економіки, так і підходам до державного стимулювання сільсь-
когосподарського виробництва в інших країнах.  

Завданням подальших наукових досліджень є визначення напрямів 
удосконалення державної підтримки аграрного сектора економіки Украї-
ни. В наступних напрямках. 

Забезпечення ефективного регулювання для довгострокового 
сталого розвитку агросектору. Наразі державна політика в агросекторі 
часто змінюється та страждає від браку стратегічного бачення. Держава 
повинна забезпечити реалізацію ефективної державної політики, рефор-
мувати Держгеокадастр, розвивати ринок землі та провести децентраліза-
цію земельних відносин, або сприяти довгостроковому сталому розвитку 
агросектору та сільських територій. 

Розвиток систем зрошення та осушення збільшення ефективності 
використання наявного земельного потенціалу. Сьогодні Україна ви-
користовує близько 20 % потенціалу зі зрошення та 10 % осушення. Пріо-
ритетним завданням є створення передумов для інвестицій в системі зро-
шення та дренажу, в регулюванні законодавства у сфері. Це дозволить 
збільшити врожайність українських с/г земель та доходи агровиробників. 

Стимулювання впровадження сучасних копьютерних систем для 
покращення продуктивності та оптимізації витрат агровиробників. 
Стимулювання використання високих технологій дозволить значно збіль-
шити продуктивність у секторі та скоротити витрати підприємств, збіль-
шуючи їх конкурентоздатність. 

Збільшення частки ековиробництва для підвищення доданої вар-
тості у агросекторі. Високомаржинальні культури становлять лише 
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11 % в загальній структурі рослинництва в Україні, що значно нижче ніж 
в країнах ЄС. Ключовим завданням є зміна українського crop mix зі збі-
льшенням частки овочів, фруктів та ягід, що матиме позитивний вплив на 
додану вартість, яка створюється в українському агросекторі.  

Розширення елеваторних потужностей для скорочення втрат с/г 
продукції. Сукупні потужності зерносховищ в Україні не задовольняють 
існуючий попит, а також нерівномірно розміщені по території країни. Фо-
кус держави має бути сконцентрований на розширенні потужностей для 
зберігання агропродукції, що зменшуватиме втрати продукції та сприяти-
ме нарощуванню виробництва. 

Стимулювання переробки агропродукції для збільшення створе-
ної доданої вартості. На даний час в Україні існують проблеми низьких 
цін на сировину та низької частки переробленої продукції. Надання акту-
альної інформації щодо перспектив та можливостей переробки продукції 
та компенсації витрат, пов’язаних зі створенням переробних потужностей 
розкриє експортний потенціал українських виробників та матиме пози-
тивний вплив для економіки країни. 

Забезпечення кваліфікованої робочої сили, яка відповідатиме по-
требам агросектору. За останні 15 років з України виїхали близь-
ко 6,3 млн українців. З огляду на економічні причини даної тенденції, не-
обхідним кроком є розвиток самозайнятості та покращення благоустрою 
жителів у сільській місцевості. Поряд з цим, розвиток дуальної освіти в 
агросекторі матиме позитивний вплив на рівень кваліфікації працівників в 
галузі. 

Покращення транспорту та інфраструктури для збільшення кон-
курентоздатності українських виробників. Недорозвиненість транспорт-
ної інфраструктури, відсутність своєчасного оновлення потужностей, еко-
номічно невиправдані тарифи та недостатність капітальних інвестицій у 
вантажні перевезення створюють несприятливі умови для агросектору. 
Оптимізація тарифів УЗ та зборів АМКУ, удосконалення корпоративного 
управління, а також розширення та забезпечення фінансування планів ка-
пітальних інвестицій дозволять покращити конкурентоздатність українсь-
ких виробників. 

Забезпечення доступу до ринків збуту для малих та середніх агро-
виробників. Сьогодні велика кількість малих та середніх виробників, 
особливо виробники ягід, втрачають значну частину прибутку, оскільки 
змушені користуватися послугами посередників при збуті продукції. важ-
ливим завданням є забезпечення доступом усіх агровиробників до ринків 
збуту, в тому числі шляхом активізації кооперації між виробниками та  
розвитку кластерів. 

Гармонізація законодавства України з ЄС для розширення досту-
пу українських підприємств до ринку Європи. На даний момент Украї-
на виконала менше 6 % відсотків усіх зобов’язань, взятих на себе в рамках 
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Угоди про асоціацію з ЄС. Приведення законодавства України у відповід-
ність до директив та регламентів ЄС щодо торгівлі відкриє доступ на єв-
ропейські ринки для українських виробників та матиме загальний пози-
тивний вплив на економіку країни в контексті усунення торговельних 
бар’єрів та, як наслідок, збільшення обсягів експорту. 

Література 
1. Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерс-

тва в Україні на 2013–2018 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни від 14 серпня 2013 р. № 739-р / Кабінет Міністрів України. Офіційний 
вісник України.2013. № 76. Ст. 2831. База даних «Законодавство Украї-
ни». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/739-2013-р. 

2. Лебьодкін К.С. Господарсько-правова політика щодо державної пі-
дтримки суб’єктів господарювання. Вісник Національного університету 
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2013. № 2 (13).  
С. 182–191. 

3. Черніков Д.О. Модернізація системи державної підтримки суб’єктів 
господарювання в Україні. К.: НІСД, 2013. 28 с. 

4. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейсь-
ким Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони: Міжнародний документ від 27 черв-
ня 2014 р. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon3. 
rada.gov.ua/laws/show/984_011. 

5. Аграрная политика / А.П. Зинченко, В.И. Назаренко, В.В. Шайкин 
[и др.]; под ред. А.П. Зинченко. — М.: Колосc, 2004. — 304 с. 

6. Державні програми підтримки аграрного сектора: Проект «Реформа 
у галузі сільського господарства, вдосконалення нормативно-правової ба-
зи». — К.: USAID, 2007. — 44 с. 

7. Костусєв О. О. Конкурентна політика в Україні : монографія /  
О. О. Костусєв. — К. : КНЕУ, 2004. — С. 151. 

8. Онищенко С.С. Контроль за додержанням законодавства про захист 
економічної конкуренції при наданні та використанні державної допомоги 
суб’єктам господарювання (організаційно-правовий аспект): дис. ... канд. 
юрид. наук / С.С. Онищенко — Київ, 2011. — С. 43. 

9. Право та політика у сфері державної допомоги. Гармонізація зако-
нодавства України зі стандартами ЄС / Ю. Стюарт, С. Цемнолонскіс, Я. 
Рогінська — К.: Альфа Реклама, 2016. — С. 27. 

10. Державна допомога. Рекомендації щодо приведення національно-
го законодавства України у відповідність до вимог acquis Європейського 
Союзу [Електронний ресурс]. — Київ : Центр європейського та порів-
няльного права, 2004. — 207 Kb. — Режим доступу : 
www.eclc.gov.ua/recomm/state_ aid.pdf — С. 3. 

11. Бєгунський Л. Створення системи моніторингу та контролю за 
державною допомогою в Україні. Концепція, виклики та наслідки / Л. Бє-
гунський ; пер. з англ. М. Чеботарьова — К. : PM group, 2010. — С. 33. 



19 

12. Костусєв О. Виступ на відкритті круглого столу / О. Костусєв // 
Збірка виступів учасників круглого столу «Контроль за наданням держав-
ної допомоги суб’єктам господарювання як складова державної конку-
рентної політики». — Київ, 2005. — С. 5. 

13. Державна допомога виробникам в Україні : реформування відпо-
відно до норм СОТ та ЄС / за заг. ред. С. Касьянова. — К. : Нора-Друк, 
2004. — С. 15. 

14. Про державну допомогу суб’єктам господарювання: Закон Украї-
ни від 01 липня 2014 р. № 1555-VII / Верховна Рада України. Офіційний 
вісник України. 2014. № 62. Ст. 1704. База даних «Законодавство Украї-
ни». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1555-18. 

15. Лічак Д.В. Проблеми визначення поняття «державна підтримка 
суб’єктів господарювання». Актуальні проблеми держави і права. 2009. 
Вип. 50. С. 403–411. 

16. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. / Верховна Ра-
да України. Офіційний вісник України. 2003. № 11. Ст. 462. База даних 
«Законодавство України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 

17. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон 
України від 24 червня 2004 р. № 1877-IV / Верховна Рада Украї-
ни.Відомості Верховної Ради України. 2004. № 49.Ст. 527. База даних «За-
конодавство України». URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1877-15. 

18. Купченя Л.І. Еволюція державної підтримки сільського господар-
ства України: правовий аспект. Проблеми законності. — 2017. —  
Вип. 136. С. 126–132. 

19. Гайдуцький П.І. Аграрна реформа в Україні / П.І. Гайдуцький, 
П.Т. Саблук, Ю.О. Лупенко [та ін.]. — К.: ННЦ ІАЕ, 2005. — 424 с. 

20. Зимин С. Аграрная политика ЕС и ее влияние на международную 
торговлю / С. Зимин //АПК: экономика, управление. — 2006. — № 2. —  
С. 9–16. 

21. Будай О.В. Поняття та ознаки державної підтримки сільськогос-
подарських товаровиробників в Україні. Право і суспільство. — 2015. —  
№ 5.Ч. 3. С. 92–96. 

 
АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ВІТЧИЗНЯНОГО АПК  
Ємцев В.І., д-р екон. наук, професор 

Ємцева Г.Ф., ст. викладач 
 

Стагнація світової економіки під впливом поширення пандемії неми-
нуче призведе до значного скорочення економічної активності та поси-
лення кризових процесів у всіх сферах. Так, за даними світової організації 
торгівлі (WTO), майже всі регіони світу зазнають двозначного зниження 
обсягів торгівлі до кінця 2020 р. Скорочення світової торгівлі очікується, 
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за різними оцінками, в розмірі від 13 до 32 % %. Світовий ВВП також че-
кає скорочення [1]. На думку експертів МВФ, спад глобальної економіки 
цього року складе 3 %. Для порівняння, цей показник під час світової еко-
номічної кризи 2008-2009 років склав всього лише 0,8 % [2].  

В цих умовах, глибока інтеграція у світову економічну систему та  
відкритість економіки України свідчить, що вона також не зможе уникнути 
негативних наслідків економічного спаду світової економіки. Як свідчать 
результати проведених досліджень, валютні надходження від експорту є 
найбільшою доходною статтею бюджету країни, при цьому перше місце з 
експортної виручки та обсягом експортованої продукції займає сектор АПК, 
який в 2019 р. забезпечив більше 44 % експортних надходжень [3]. 

Безумовно, продовольча продукція є базовою в структурі світового 
споживання, проте треба враховувати, що велику частину вітчизняного 
експорту (до 73 %) становлять саме сировинні товари з низькою часткою 
доданої вартості [3]. Значна залежність економіки країни від цінової 
кон’юнктури на світових ринках може як позитивно, так і негативно 
вплинути на дохідність від експорту. При цьому, падіння цін на сировинні 
товари має значну імовірність, враховуючи, що однією з ознак цієї кризи 
буде надлишок пропозиції сировинних товарів за умов пониженого попи-
ту під час та після пандемії.  

Результатом змін ситуації на світових ринках (в тому числі зміна цін 
на агропродукцію і продовольство) є зміни в економіці України. Так, реа-
льний валовий внутрішній продукт у 2018 р. збільшився на 3,4 % проти 
2017 р., а у 2019 р. — лише на 3,2 % у порівнянні з 2018 р. Номінальний 
ВВП становив 3974,6 млрд грн, що у розрахунку на одну особу склало 
всього 94570 грн. Це перше скорочення ВВП країни за останні 49 місяців 
[3,4]. З цього можна зробити висновок, що українська економіка почала 
згортатися. 

 
Рис. 1. Динаміка реального ВВП України [3, 4] 
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У квітні 2020 р. глава Продовольчої та сільськогосподарської органі-
зації ООН (ФАО) Цюй Дуньюй, глава Всесвітньої організації охорони 
здоров’я Тедрос Аданом Гебрейесус та глава Світової організації торгівлі 
Роберту Азеведу виступили зі спільною заявою, де попередили, що «про-
довольча безпека та джерела існування мільйонів людей у всьому світі за-
лежать від міжнародної торгівлі» і закликали боротися з впливом COVID-19 
на постачання продовольства та неочікуваними наслідками для глобальної 
торгівлі та продовольчої безпеки [5]. 

За даними ООН, наразі близько 820 млн осіб у світі хронічно недої-
дають, з них 113 млн живуть у голоді. Пандемія вже погіршила і ще по-
гіршить цю ситуацію, тому, що зупинка повноцінного сполучення розір-
вала усталені ланцюги постачання продовольчих товарів. Стає зрозуміло, 
що глобальна економіка, до якої всі звикли, насправді неймовірно вразли-
ва. Статистика голоду вже почала зростати. 

Саме тому, в новій архітектурі світу питання продовольчої безпеки 
має всі шанси стати актуальнішим за питання цін на енергоносії. І причи-
на не лише у пандемії, яка тільки різко прискорила посилення продоволь-
чих проблем, які наростали протягом останніх десятирічь, в тому числі і 
через кліматичну кризу [6]. В цих умовах, проблема забезпечення продо-
вольчої безпеки посідає провідне місце у питаннях загальної національної 
безпеки кожної країни, оскільки є обов’язковою передумовою соціальної 
та економічної стабільності держави.  

Продовольчу безпеку країни забезпечує вітчизняний АПК, який про-
понується розуміти як сукупність виробництв, що складається з ланцюж-
ку взaємозв’язaниx видів діяльності, які належать до різних сфер, галузей і 
підгалузей, територіально наближених й об’єднаних послідовно в часі у 
відповідності до технологічної послідовності процесів з виробництва із 
сільськогосподарської продукції кінцевих харчових продуктів, a саме: ви-
робництво засобів виробництва, виробництво сільськогосподарської про-
дукції, її промислова переробка (доробка, розфасовка, пакування, збері-
гання), реалізація та доведення до кінцевого споживaчa з метою задово-
лення потреб останнього [7, С 15].  

При цьому треба відзначити, що в цієї сукупності взaємозв’язaниx 
суб’єктів діяльності саме сільгосппідприємства є основним джерелом за-
безпечення переробних підприємств сировиною, від стабільності та ефек-
тивності діяльності яких залежить забезпечення переробних підприємств 
якісною сировиною — одного з факторів їх ефективного функціонування 
на конкурентному ринку. В той же час і харчова промисловість є також 
одним із стратегічно важливих системоутворюючих елементів продоволь-
чого підкомплексу АПК України, оскільки харчова продукція у 2019 р. зай-
мала 22 % у загальному обсязі реалізованої продукції в країні, а її підпри-
ємства формують продовольчу безпеку країни, забезпечують населення 
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необхідними продовольчими товарами, витрати на споживання яких ста-
новлять близько 50 % загальних грошових витрат населення [3]. 

Результати аналізу майже тридцятирічного досвіду існування неза-
лежної України свідчать, що найважливішими проблемами забезпечення 
продовольчої безпеки є:  

 відсутність планування на державному рівні діяльності АПК приз-
водить до того, що неможливо забезпечити стабільно безперебійну, збала-
нсовану поставку на переробні підприємства якісної та безпечної сільгос-
псировини, виробництво якої має сезонний характер;  

 відсутність стабільного інноваційного розвитку підприємств харчо-
вої промисловості які мають безперервний характер виробництва; 

 відсутність розвиненої сучасної інфраструктури АПК, особливо су-
часних сховищ для збереження агропродукції;  

 низька купівельна спроможність населення.  
Саме відсутність збалансованості попиту і пропозицій продукції сіль-

ського господарства на аграрному ринку і продовольчих товарів — на 
продовольчому ринку, в умовах низької купівельної спроможності насе-
лення, призводить до значних коливань в обсягах їх виробництва, негати-
вних тенденцій у продовольчому забезпеченні населення, включаючи не-
збалансованість харчування за всіма видами продуктів харчування та його 
калорійністю, суттєвих цінових диспропорцій, нееквівалентного розподілу 
доходів між усіма учасниками продовольчого ланцюжка, а в кінцевому 
результаті — до низької конкурентоспроможності більшості підприємств 
АПК країни та їх продукції у конкурентному середовищі внутрішнього та 
світового ринків (табл.1). 

 
Таблиця 1. Споживання основних продуктів харчування населенням України [9]  
(на одну особу за рік; кілограмів) 

 

Продукт 
Раціональна 
норма спо-
живання 

1990 2000 2005 2010 2019 
2019 

до 1990 % 
% 

до норми
% %

М’ясо та 
м’ясо-

продукти 
80 78,2 32,8 39,1 52,0 53,6 68,54 67,8 

Молоко та 
молочні 
продукти 

380 373,2 199,1 225,6 206,4 200,5 53,6 52,63 

Яйця (шт.) 290 272 166 238 290 282 103,7 98,3
Хлібні про-

дукти 
101 141,0 124,9 123,5 111,3 97,6 69,21 96,63 

Картопля 124 131,0 135,4 135,6 128,9 135,7 103,58 116,7
Овочі та 
баштанні 

продовольчі 
культури 

161 102,5 101,7 120,2 143,5 164,7 166,8 103,4 
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Закінчення табл.1 

Продукт 
Раціональна 
норма спо-
живання 

1990 2000 2005 2010 2019 
2019 

до 1990 % 
% 

до норми
% %

Плоди,  
ягоди та ви-
ноград  

90 47,4 29,3 37,1 48,0 58,7 123,8 52,2 

Риба та риб-
ні продукти 

23 17,5 8,4 14,4 14,5 12,5 71,4 54,34 

Цукор 38 50,0 36,8 38,1 37,1 28,8 57,6 79,79
Олія 13,4 11,6 9,4 13,5 14,8 12,0 103,48 89,55

Калорійність 
ккал/добу 

3450 3597 2696 2661 2916 2691 74,81 78,1 

 
Змагальність суб’єктів продовольчого ринку між собою представляє 

конкуренцію — безперервний, влaстивий всім етапам функціонування 
будь-якого суб’єктa діяльності (не тільки господaрської), процес змaгaння 
у рaмкax діючого зaконодaвствa з метою досягнення перемоги або інших 
цілей у боротьбі з конкурентами, який сприяє сaморозвитку й збільшенню 
тривaлості життєвого циклу даного суб’єкта у певній сфері діяльності або 
на конкретному ринку зa рахунок створення, виробництва й реалізації 
кращої продукції (робіт, послуг), якa більше відповідає бажанням, потре-
бам та можливостям споживачів та існуючим вимогам (обмеженням) сус-
пільства щодо якості, безпеки продукції, рівня ресурсозбереження та  
можливого впливу її виробництва на стaн навколишнього середовища [8].  

Нa сучасному етaпі конкуренція, насамперед, означає боротьбу між 
господарюючими суб’єктами нa ринку виробничих ресурсів (на ринку 
прaці — за кваліфіковану й дешеву робочу силу; на ринку ресурсів — зa 
джерела більш дешевшої, екологічно чистої сировини, за джерела енерго-
ресурсів, передову технологію тощо; на ринку товарів і послуг — за ринки 
збуту, заощадження та частку витрат населення, цінні папери, інтелекту-
альну влaсність тощо) з метою одержання основного і додаткового 
доxодів, необхідних для зміцнення своїx ринкових позицій. Вонa розгля-
дається як особлива формa економічним відносин між господарюючими 
суб’єктами зa збереження й зміцнення власних позицій в обраній ринковій 
ніші за рахунок більш повного задоволення потреб суб’єктa споживання. 
Саме тому у світі відбувається об’єктивний процес підвищення якості 
продукції й послуг, зниження їхньої питомої вартості. Ніщо нікого не 
змушує тaк покращувати ефективність діяльності, як вплив конкуренто-
формуючого середовища та загроза банкрутства.  

В той же час, саме конкуренція сприяє руху ринкового господaрствa 
до монополії. Так П. Срaффa [10] довів, що під впливом розширення мас-
штабів виробництва великі підприємства одержують додаткові переваги, 
які вони можуть реалізувати, тільки порушуючи дію меxaнізму чистої 
конкуренції й безпосередньо впливаючи на ціноутворення. При цьому 
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зміни конкурентоформуючого середовища пов’язані зі змінами кількості і 
склaду учасників конкурентної боротьби; розстановки сил і xaрaктеру їx 
взаємодії або суперництва; рівнів і динаміки концентрації пропозиції на 
галузевому ринку або мірі концентрації виробництва в гaлузі у забезпе-
ченні меxaнізму конкуренції в економіці як принципу координації діяль-
ності суб’єктів ринку, що полягають в координації інститутів і які забез-
печують конкурентоспроможність суб’єктів ринку. 

Дійсно, конкуренція усуває з ринкового простору всі слабкі й неефек-
тивні підприємства. Ця санація (оздоровлення) економіки супроводжуєть-
ся зазвичай деяким скороченням загальної чисельності господарюючи 
суб’єктів і збільшенням розмірів (зa рахунок злиття, поглинання) окремих 
великих фірм, які особливо помітні у ряді галузей AПК (олійно-жировa, 
пивоварна, цукрова, хлібопекарна, молочна та м’ясна галузі, виробництво 
м’яса птиці тощо). Посилення жорсткості конкуренції та вагомості її 
впливу на ефективність діяльності підприємств вітчизняного АПК вимагає 
проведення аналізу конкурентного середовища — інституціональних умов 
діяльності, ступеню привабливості продовольчого ринку та сукупності 
взаємовідносин його суб’єктів, що формуються в умовax взаємодії великої 
кількості суб’єктів ринку, і які визначають відповідний рівень економіч-
ного суперництва рaзом із певними вимогами до формування необхідного 
рівня конкурентних переваг у підприємства, що діє на цьому ринку, з по-
зиції можливості його протистояння конкурентному тиску інших суб’єктів 
ринку. Суб’єктaми конкурентного середовища є всі учасники ринку. 
Об’єктом виступають конкурентні переваги [7., С 12].  

Конкурентоформуюче середовище тісно пов’язaне з поняттям ри-
нок. Тому аналіз конкурентоформуючого середовища надає можливість 
зрозуміти, наскільки привабливим та сприятливим є конкретний ринок 
для підприємств, що вже діють на даному ринку або знаходяться у стадії 
прийняття рішення про вступ або вихід із нього, серед інших ринків, які 
можуть бути альтернативними варіантами для діяльності підприємства. 
Крім того, aнaліз цього середовища дaє можливість зрозуміти, які 
суб’єкти та чинники є найвпливовішими з точки зору жорсткості конку-
рентної боротьби. 

В умовах конкурентного ринку тільки здатність підприємства до роз-
ширеного відтворення й уміння швидко aдaптувaтися до динамічної зміни 
STEEPLE-факторів (соціальних, теxніко-теxнологічниx, економічних, еколо-
гічних, інституціонaльно-політичниx, правових тa етичних умов) та забезпе-
чувати розвиток індивідуальних властивостей, що є основою його конкурент-
них переваг, дає підприємству можливість виживати й успішно розвиватися 
в умовах змін конкурентного середовища. При цьому, однією із 
зaгaльновизнaниx умов функціонування підприємства стaє розвиток його 
конкурентоспроможності, рівень якої який визначає наявність конкурентних 
переваг та конкурентні позиції підприємства на відповідному ринку. 
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Конкуренція, в такому випадку, переходить в іншу економічну кате-
горію — конкурентоспроможність, яку пропонується розглядати як ком-
плексну, розрaxовaну зa певний проміжок чaсу при існуючих правовій бaзі 
й умовax конкурентного середовищa, соціaльно-економічну xaрaкте-
ристику суб’єкта діяльності (не тільки господарської), якa відображає су-
купні властивості, що відрізняють його від інших суб’єктів реальною і по-
тенційною здатністю задовольняти конкретні потреби ринку і споживачів 
вищою якістю своїx товaрів (робіт, послуг), тa ефективністю використання 
виробничо-теxнологічниx, людських, фінaнсово-економічниx, оргaнізa-
ційниx, маркетингових, інноваційних потенціалів, a тaкож можливістю 
aдaптaції до динaмічниx змін конкурентного середовищa, здатністю до  
розвитку в умовax обмеження всіx видів ресурсів нa основі розробки і ре-
алізації стратегій розвитку конкурентоспроможності, у порівнянні з ре-
альними конкурентами [7, С. 13]. 

Сaме конкурентоспроможність відображає вимоги конкурентного  
ринку тa орієнтує учaсників конкурентної боротьби нa активні дії із за-
воювання, утримaння і розширення ринковиx позицій, що може досягати-
ся не лише зa рaxунок розвитку власних конкурентних переваг суб’єкта 
діяльності, але й зa рaxунок стримування розвитку конкурентів, через ви-
користання різних заходів із блокування їхнього розвитку. 

Таким чином конкуренція усуває з арени конкретного ринку всі слаб-
кі й неефективні господaрствa. Ця сaнaція (оздоровлення) економіки кон-
кретної галузі супроводжується, зaзвичaй, деяким скороченням зaгaльної 
чисельності господaрюючиx суб’єктів і збільшенням розмірів (зa рaxунок 
злиття, поглинaння тощо) окремиx великиx фірм, що особливо помітно у 
ряді гaлузей AПК (олійно-жировa, пивовaрнa, цукрова, молочнa гaлузі, 
виробництво м’яса птиці тощо). Виxодить, як це не є пaрaдоксaльним, пе-
ремогу у великому протистоянні на конкурентному ринку може 
зaбезпечити саме монополістичне об’єднaння протилежниx сил, тому що 
кільком великим підприємствам легше прийти до картельної згоди між 
собою щодо можливих напрямів збільшення прибутку від діяльності на 
конкретному ринку. Під впливом цих домовленостей відбуваються зміни 
конкурентного середовищa, які пов’язaні: зі змінaми кількості і склaду 
учaсників конкурентної боротьби на ринку; розстaновкою сил і 
xaрaктером їx взaємодії або суперництвa; рівнем і динaмікою концентрaції 
пропозиції на гaлузевому ринку або мірою концентрaції виробництвa в 
гaлузі тощо. 

Саме великий господарюючий суб’єкт, що володіє значною часткою 
конкретного ринку, може отримати додатковий прибуток шляхом вста-
новлення більш високих цін на продукцію, зловживаючи своїм доміную-
чим положенням на ньому, наприклад, встановлюючи монопольно високі 
ціни продажів або монопольно низькі ціни закупівлі ресурсів.  
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При цьому монопольно висока ціна встановлюється господарюючим 
суб’єктом, що займає домінуюче положення на певному ринку, з метою 
компенсації необґрунтованих витрат, викликаних невикористанням ви-
робничих потужностей, низьким рівнем організації виробництва і (або) 
одержання додаткового прибутку при зниженні якості товару. 

Монопольно низька ціна товару, що купується, встановлюється гос-
подарюючим суб’єктом, що займає домінуюче положення на товарному 
ринку в якості покупця, з метою одержання додаткового прибутку і (або) 
компенсації необґрунтованих витрат на виробництві за рахунок продавця.  

В умовах конкурентної боротьби ціна товару може свідомо встановлю-
ватися її виробником, що займає домінуюче положення на конкретному  
ринку в якості продавця, на рівні, що приносить тимчасові збитки від про-
дажу даного товару, результатом встановлення якої є або може бути обме-
ження конкуренції за допомогою витиснення конкурентів з цього ринку. 

Однією з форм монополії, яка функціонує в рамках недосконалої кон-
куренції, є олігополія — форма недосконалої конкуренції, що характери-
зується пануванням на галузевому ринку декількох фірм. При цьому, олі-
гополія підрозділяється на два види. Олігополія першого виду — група 
(або групи) великих фірм, що випускають зовсім однорідні, стандартизо-
вані товари. Олігополія другого виду — група (або групи) фірм, що роб-
лять або поставляють на ринок диференційовані продукти. Обидва ці види 
олігополій представлені у переробних галузях АПК.  

З аналізу наведених даних (табл.2) можна зробити висновок, що в пе-
реробних галузях АПК сформувались та функціонують чисті олігополії, 
існування яких, на наш погляд, обумовлено наступними особливостями: 
 
Таблиця 2. Частка обсягів реалізації основних виробників харчової продукції в окремих 
галузях АПК України у 2019 р. [11,12,13,14] 
 

Галузь 
Основні гравці на 
галузевому ринку 

Частка фірми в зага-
льному обсязі про-

дажів, % 

Сумарний обсяг про-
дажів «великої трій-

ці», % 

Олійно-жирова 
«Кернел»

«Бунге Україна» 
«оптимус Агро» 

28,1
11,3 
7,1 

46,4 

Цукрова 

«Астарта-Київ»
«Радехівськтй цукор»
 «Укрпродінвест Аг-

ро» 

22,41 
20,61 
10,47 

53,49 

М’ясна 

Миронівський хлібо-
продукт» 

« Комплекс Агро-
марс» Глобінський 
м’ясокомбінат

45,3
 

8,6 
 

5,7

59,6 

Молочна 
«Данон»

Молочний Альянс 
«Лакталіс»

13,3
11,19 
9,65

34,14 
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По-перше, фірми, що утворюють олігополію, діють за межами тих 
умов, на базі яких виникають і існують природні монополії, що користу-
ються підтримкою держави, надійно захищені природніми й штучними 
бар’єрами. 

По-друге, важливе значення має істотне послаблення бар’єрів, що об-
межують вступ нових гравців до галузі. При олігополії бар’єри входження 
в галузь не є занадто високими, що відкриває можливість виходу на галу-
зевий ринок декількох великих фірм, які ділять його між собою, формую-
чи тим самим олігополістичну структуру цього ринку. 

По-третє, створенню олігополістичних груп значною мірою сприяє 
злиття фірм, що обумовлює процес централізації виробництва й капіталу, 
загострення конкурентної боротьби на конкретному ринку. Злиття відбу-
ваються або на добровільній основі у формі угоди між двома фірмами або, 
у більшості випадків, примусово, шляхом поглинання слабких фірм більш 
економічно сильною фірмою. 

В цих умовах, самим потужним бар’єром виходу на галузевий ринок є 
лише величина початкового капіталу, абсолютно необхідного для вхо-
дження в галузь, у якій вже панують декілька великих олігополістичних 
фірм. Цим пояснюється той принципово важливий факт, що у сучасних 
умовах створення нових великих фірм у рамках галузевої олігополістич-
ної структури відбувається не шляхом концентрації капіталу, тобто збіль-
шення його розмірів шляхом нагромадження, а винятково шляхом центра-
лізації, тобто об’єднання (поглинання) ряду функціонуючих дрібних і се-
редніх індивідуальних капіталів, що зазнали невдачу у конкурентній бо-
ротьбі, в один більший і, отже, економічно більш могутній капітал. Крім 
того, для того, щоб увійти в галузь і закріпитися в ній, фірма крім капіта-
лів повинна налагодити виробництво продукту, що має якісні унікальні 
властивості, які відрізняють його від продуктів фірм-конкурентів. Органі-
зація такого виробництва також вимагає значних початкових витрат на 
придбання необхідних сировинних ресурсів, технічного устаткування й 
технологічного забезпечення, пошук та найм кваліфікованих фахівців і 
робітників, на ефективну й тому дорогу рекламу тощо. Обсяг цих первіс-
них капітальних витрат доступний не кожному виробникові. Саме тому 
переважна більшість дрібних і середніх виробників залишається поза рин-
ком олігополістичної конкуренції, у межах якого функціонують всього 
один-два десятки, а не сотні господарюючих суб’єктів. 

В умовах олігополії великі фірми, що входять до складу олігополісти-
чних груп, неодмінно ділять між собою галузевий ринок. Розподіл ринку 
при цьому відбувається не на паритетних засадах, не за принципом «рівна 
частка кожному учасникові альянсу», а саме за економічною силою, за об-
сягами капіталу, через гостру конкурентну боротьбу, що впливає на кон-
курентне середовище, розвиток галузевого ринку й ринкової економіки в 
цілому. 
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В цих умовах державі необхідно не тільки підтримувати сумлінну 
конкуренцію, але й припиняти економічну діяльність, яка веде до монопо-
лізації й несумлінної конкуренції. Метою державного регулювання цін на 
сучасному етапі розвитку економіки повинно бути, насамперед: забезпе-
чення такого співвідношення між монополією та конкуренцією, яке б не 
призводило до руйнівних наслідків як для всієї економіки так і в економіч-
ному стані окремих галузей; збалансування ринку засобів виробництва і 
предметів споживання; забезпечення об’єктивних співвідношень у цінах 
на промислову і сільськогосподарську продукцію, що буде сприяти екві-
валентному обміну; розширення сфери застосування вільних цін; підви-
щення якості продукції; здійснення соціальної політики держави щодо за-
хисту окремих верств населення, шляхом надання соціальних гарантій; 
створення необхідних економічних гарантій для виробників; орієнтації цін 
внутрішнього ринку на рівень світових цін; стримування інфляційного під-
вищення цін через запровадження заходів, які усували б причини його ви-
никнення, соціальний захист населення, тобто диференційований підхід 
до встановлення чи зміни роздрібних цін на окремі товари або послуги. 
Для цього держaвa повиннa використовувати всі наявні у її арсеналі 
вaжелі впливу для стимулювання конкуренції (антимонопольна політика; 
фінaнсово-кредитнa тa податкова політики; примусова демонополізація 
економіки; страхове регулювання; зміна квотування у митній політиці; ре-
гулювання експорту й імпорту на основі ліцензування; збільшення частки 
держави у реалізації продукції (інтервенції з Аграрного фонду); державна 
стандартизація; державні сертифікація тa метрологічний контроль проду-
кції, товaрів, технологій, умов безпеки тa екологічності виробництва; 
держaвне регулювання обсягів виробництва, а за необхідністю, і цін нa 
окремі види сировини тa мaтеріaлів, енергію, воду, оренду землі; 
пaтентно-ліцензійнa політика; соціальний зaxист споживачів тощо) для 
контролю над діяльністю суб’єктів продовольчого ринку та регулюванню 
цін на продукти харчування.  

Державне регулювання цін на продукцію підприємств продовольчого 
підкомплексу, що існувало до 90-х років ХХ століття не означало відсут-
ності ринку, проте воно забезпечувало підтримку раціональних цінових 
пропорцій між різними галузями, заважаючи монополістам трансформу-
вати ціни на свою користь. У дореформений період в економіці склався 
вкрай ресурсоємний режим відтворення більшості галузей народного гос-
подарства (який був обумовлений концентрацією якісних ресурсів еконо-
міки в галузях військово-промислового комплексу й орієнтацією галузей 
цивільного сектору на масові ресурси, що компенсували дефіцит якісних 
ресурсів). У зв’язку із цим внутрішні ціни на паливо й енергію, сировину 
й матеріали встановлювалися на порівняно низькому рівні (щодо цін зов-
нішніх ринків) для підтримки відносної збалансованості розвитку еконо-
міки, яка мала вищеозначені структурні особливості. Ця багаторічна ста-
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більність цін створювала умови для прогнозування розвитку та плануван-
ня діяльності підприємств АПК, забезпечувала визначеність і впевненість 
у кінцевих фінансових результатах їх функціонування.  

Однак у 1992 році в країні був здійснений різкий перехід від переваж-
но державного регулювання цін до ринкового механізму їх саморегулю-
вання. Цей непідготовлений і поспішний перехід до ринкових методів ці-
ноутворення вже у перші роки призвів до значної інфляції, істотного по-
рушення цінових пропорцій і подальшого поглиблення цінового диспари-
тету на продукцію різних галузей, до кризи практично у всіх галузях на-
родного господарства, істотного руйнування матеріально-технічної бази 
виробництва. Так у процесі трансформації цінової системи позначилися 
серйозні обмеження на ріст цін на продукцію внутрішньо-орієнтованих 
галузей. Подальше витиснення із внутрішнього ринку неконкурентоспро-
можних підприємств і скорочення реальних доходів населення країни, в 
результаті різкого спаду виробництва, створило нові обмеження на підви-
щення цін у зазначених галузях, що були пов’язані зі зниженням внутріш-
нього виробничого й кінцевого попиту. Явище «подавленої інфляції вит-
рат» (тобто розриву між фактичними темпами росту цін і такими темпами 
росту цін, які забезпечили б підприємствам умови для простого відтво-
рення) викликало масштабну виробничу кризу, насамперед, у галузях хар-
чової промисловості й сільського господарства. 

Про ступінь олігополізації тієї або іншої галузі й, відповідно, галузевого 
ринку прийнято судити не по кількості функціонуючих у даній галузі фірм, а 
по їхній економічній силі, обсягам контрольованого ними виробництва, рів-
ню цін, що встановлюються ними на продукцію, сумарним обсягам прода-
жів на ринку та його частки, розмірам прибутку, що одержується. 

Розглянемо ці тенденції на прикладі окремих галузей АПК. 
У цілому в Україні обсяги виробництва у сільському господарстві у 

2019 р. досягло 80 % від рівня 1990 р. При цьому падіння виробництва 
тривало до 2000 р. і за ці десять років сільськогосподарське виробництво 
скоротилося в 3,5 рази — з майже 200 млрд грн до 58 млрд. У 1999– 
2003 роках галузь дісталася дна і почала зростати [3,4].  

У 2019 р. обсяги виробництва продукції рослинництва не лише повніс-
тю відновилися до рівня 1990 р., а й перевищили його на 7,5 %. У 2017– 
2019 рр. збільшувалися обсяги валового збору зернових і зернобобових. Се-
редня урожайність зернових зросла з 26,5 ц/га 1991 р. до 49 ц/га у 2019 р., а 
соняшнику відповідно — з 14,6 до 26 ц/га, цукрових буряків — з 300 ц/га до 
450–500 ц/га. Валові збори зерна збільшилися з 38 млн т 1991 р. до 76 млн т 
у 2019 р., а соняшнику — з 2,3 млн т до 15,2 млн т відповідно [3,4].  

Важливим індикатором стану галузі є співвідношення двох її частин — 
рослинництва і тваринництва. 1990 року це співвідношення складало  
51,5 % і 48,5 % валової продукції сільського господарства відповідно. На 
сьогодні це співвідношення складає 73,2 % та 26,8 % відповідно (рис.2). 
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Рис. 2. Частка продукції рослинництва і тваринництва у виробництві  

валової продукції сільського господарства, (% %) [3] 
 
Найбільші зміни відбулись у структурі посівних площ. Такі культури, 

як ріпак і соя, були рідкісними гостями українських полів. За 29 років по-
сівні площі під соєю зросли в 13 разів, а під ріпаком — у 15,5 раз. Най-
більше поступилися місцем іншим культурам цукрові буряки, яких у сіво-
змінах стало в сім разів менше. Загалом простежується чітка тенденція до 
перерозподілу посівних площ на користь більш маржинальних. (табл. 3  
та 4). 

 
Таблиця 3. Динаміка рівня рентабельності виробництва основних видів продукції сіль-
ського господарства у сільськогосподарських підприємствах, ( % %) [3,16]. 
 

 
Культура 

 
1990 

 
1995 

 
2000 2005 2010 2015 2016 2017 

 
2018 

 
2019 

2019 
до 

1990, 
% % 

Зернові  
культури 

275,1 
 

85,6 64,8 3,1 13,9 42,6 37,8 25,0 24,7 11,8 4,2

Насіння со-
няшнику 

236,5 
 

170,9 52,2 24,3 64,7 78,4 61,9 41,3 32,5 23,5 10,0

Цукрові  
буряки 

29,5 31,2 6,1 4,8 16,7 27,7 34,6 12,4 -11,4 -15,4 -

Картопля 27,2 34,3 14,0 17,8 62,1 24,6 0,6 10,0 9,1 6,8 25,0

ВРХ на 
м’ясо 

20,6 -19,8 -42,3 -25,0 -35,9 -18,2 -23,2 3,4 -17,7 -14,8 -

Свині на 
м’ясо 

20,7 -16,7 -44,3 14,9 -7,8 12,6 -401 3,5 6,9 2,5 12,1

Птиця 17,0 -18,4 -33,2 24,9 -4,4 -5,4 3,5 7,0 5,7 –3,7 -

Молоко 32,2 -23,2 -6,0 12,2 17,9 12,7 18,6 26,9 16,1 20,6 63,9
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Таблиця 4. Динаміка площ під культурами, тис га [3] 
 

Культура 1999 2000 2010 2020 2020 до 
1990, % %

Соняшник 1585,4 2942,9 4471,6 6383,3 4,2 рази
Кукурудза 1458,7 1364,4 2736,3 3545,3 2,43 рази

Соя 100,8 64,8 1070 1340 13,4 рази
Ріпак 70,9 214,3 906,5 1115,3 15,7 разів

Цукровий бу-
ряк 

1548,9 855,6 502,9 218,9 14,2 %

Горох 1270,3 285,2 305,8 237,7 18,7
Гречка 413,6 573,5 215,4 78,9 19,1
 
Успіх рослинництва та зміна структури посівів з переліку сільгоспку-

льтур має економічне підґрунтя. Бо рослинництво на сьогодні — це виро-
бничий цикл тривалістю 7–10 місяців, це високопродуктивна техніка, яку 
агрохолдинги, маючи площі в різних регіонах, можуть переміщувати її з 
півдня на північ країни в періоди пікових навантажень, це сім найнятих 
працівників на тисячу гектарів, це ліквідна на зовнішніх ринках продук-
ція, яка забезпечить $300–500 з га прибутку до сплати податків і фінансо-
вих зобов’язань. Так за результатами 2019/20 МР Україна експортувала 
рекордні 57,2 млн т зернових, зернобобових та борошна, з яких: 

 пшениця і суміш пшениці та жита — 20,5 млн т; 
 ячмінь — 5,08 млн т; 
 жито — 8,2 тис. т; 
 кукурудза — 30,3 млн т; 
 інші зернові та зернобобові — 791 тис. т [3]. 
Проте, рентабельність сільгоспвиробництва виробництва у 2019 р. 

знижувалась у порівнянні з минулими роками. Основною причиною змен-
шення прибутковості є ріст вартості ресурсів агровиробництва на фоні 
зниження цін зернових та олійних. Так, лише за останні три роки орендна 
плата за землю зросла на 55 %, а заробітна плата працівників збільшилась 
у 2 рази. Крім того, збільшилися податкові відрахування через скасування 
спецрежиму оподаткування ПДВ в 2017 р.  

Зміна структури посівів та досить високий рівень механізації праці в 
рослинництві загострив соціальні проблеми села та призводить до скоро-
чення рівня зайнятих. Так рівень зайнятості сільського населення у I квар-
талі 2019 року становив 62,2 %, від загальної кількості економічно актив-
ного сільського населення. Тобто, загальна кількість зайнятих у сільсько-
му господарстві — 2,9 млн осіб. Рівень безробіття серед сільського на-
селення України становить 10,9 %. Все це призводить до скорочення чи-
сельності сільського населення загалом, яке покидає села в пошуках робо-
ти. Так за останні 10 років кількість жителів сіл України поменшало на  
16 %. Сьогодні економічно активне сільське населення налічує  
5,6 млн осіб, за деякими даними, 2 млн з них — трудові мігранти [3]. 
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В той же час продукція рослинного походження відіграє провідну 
роль у вітчизняному аграрному експорті, частка якої у структурі − 58 %. 
(рис.3) Характерними представниками цієї підгрупи є зернові культури, 
передусім, пшениця, кукурудза та ячмінь, сукупна частка яких у групі 
складає 74 %, а також насіння олійних культур, переважно соєвих бобів та 
насіння ріпаку, з часткою 20 %. На жири та олії рослинні, насамперед 
олію соняшникову, припадає 21 % сільськогосподарського експорту. Ще 
14 % експорту — це готові харчові продукти (борошно, цукор, спирт, тю-
тюнові вироби тощо). 

 

 
 

Рис. 3. Вартісна структура аграрного експорту України у 2019 р, % % [3] 
 
Частка продукції тваринного походження є найменшою та становить 

близько 6 %. Найхарактернішим представником українського експорту у 
цьому сегменті є м’ясо та субпродукти з птиці, питома вага яких тут скла-
дає понад 46 % [3]. 

Результати дослідження свідчать, що більше половини українського 
аграрного експорту — це первинна продукція рослинництва, що експор-
тується майже без переробки, тому доля доданої вартості невелика, хоча у 
різних продуктів вона різна.  

Для економіки країни та добробуту народу краще, коли продається 
продукція з великою долею доданої вартості. Так на 1 кг приросту ваги 
птиці витрачається 1,7 кг кормів. У складі цих кормів зерно пшениці, яч-
меню, кукурудзи, а також відходи виробництва олії та морські мушлі. 
Співвідношення можуть бути різні, але можна стверджувати, що собівар-
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тість 1 кг кормів не вища ціни зерна пшениці, бо всі інші інгредієнти де-
шевші. При експорті 1т пшениці в Україну прийшло — 183,5 $, тобто на 
1 т м’яса птиці потрібно витратити зерна, яке б могла дати при експорті 
312 $/т (насправді, менше, бо кукурудза, ячмінь та шрот — дешевші). Се-
редня ціна продажу м’яса птиці 1540 $/т, тобто в 4,9 рази більше, ніж зер-
но на відгодування. А з 1 га землі виробляється продукції на 3,3 5$/т. Різ-
ниця — це майже сама додана вартість (окрім енергоресурсів), що визна-
чає добробут країни [3,15] . 

При цьому державні закупівлі сільськогосподарської продукції відій-
шли на другий план, а по більшості видів продукції повністю припинили-
ся. Знизилась роль заготівельних організацій. Лібералізація цін дозволила 
підприємствам — монополістам I і III сфер АПК вже у 1992 р. повною мі-
рою скористатися перевагами свого становища й змінити ціни на свою ко-
ристь і на шкоду сільгоспвиробникам. Результати досліджень свідчать, що 
в Україні впродовж трьох десятиліть спостерігаються коливання індексів 
цін на продукцію сільського господарства, які хоча загалом і знаходилися 
в рамках світових тенденцій, а їх цінова динаміка лише інколи перевищу-
вала загальний показник індексу споживчих цін, проте, як правило, відс-
тавала від динаміки цін у промисловості [3].  

В той же час, через брак досвіду і бажання сільгоспвиробники не зро-
били навіть спроб скоординувати власну збутову політику на міжгоспо-
дарському рівні. Вони лише вдалися до пасивного спротиву, наприклад, 
до скорочення поголів’я тварин, зміни структури культур, що вирощують-
ся тощо. У результаті агропідприємства майже втратили традиційне дже-
рело поповнення обігових коштів, наприклад, дохід від торгівлі тваринни-
цькою продукцією, а м’ясопереробні підприємства — традиційні сиро-
винні зони і зазнали збитків через значне скорочення завантаженості ви-
робничих потужностей та зростання транспортних витрат.  

Крім того, у зв’язку з високими темпами інфляції в 1992–1994 рр., 
2008–2009 рр. та 2014–22016 рр. практично знецінилися грошові нагро-
мадження підприємств АПК, які могли стати джерелом фінансування ін-
вестицій в основний капітал з метою модернізації виробництва. У підсум-
ку виробники, що опиралися на ресурсоємні технології, були змушені або 
піти з ринку, або функціонувати в нових економічних умовах у режимі 
«виживання» — з порушенням технологій виробництва та вимог до сіво-
зміни з метою економії, із широким використанням внутрішніх ресурсів 
розвитку для підтримки поточного виробництва. Економія від скорочення 
обсягів придбання різного роду виробничих ресурсів була природнім ме-
ханізмом адаптації підприємств АПК до цінового шоку. Так, економія ви-
трат на оплату праці досягалася за рахунок простого зниження рівня зар-
плат на підприємствах практично всіх сфер АПК. Це у свою чергу викли-
кало загострення проблем відтворення кадрового потенціалу. 
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Зазначимо, що відсутність механізмів, які б сприяли зменшенню дис-
паритету цін на початку реформування економіки, негативно позначилася 
й призвела до кризи в усіх сферах АПК, оскільки певні втрати того періо-
ду виявилися невідновними. Так, щоб придбати засоби виробництва в ко-
лишніх обсягах, сільгоспвиробники повинні були збільшити обсяги реалі-
зації власної продукції у 3-4 рази, що, природно, було неможливим і приз-
вело до скорочення та диспропорцій між темпами відтворення в різних 
сферах АПК.  

Завищений рівень цін на промислові та паливно-енергетичні ресурси, 
що склався з початку 1990-х рр. (навіть у порівнянні із внутрішніми ціна-
ми в розвинених країнах, де ефективність використання цих ресурсів знач-
но вища) визначив значне фінансове навантаження на переробні галузі 
промисловості й призвів до поступового «спрощення» структури вітчиз-
няної економіки (зниження частки продукції з високим ступенем перероб-
ки у виробництві).  

Послаблення матеріально-технічної бази сільського господарства 
призвело до зменшення обсягів виробництва практично всіх видів агро-
продукції, що у свою чергу призвело до зниження обсягів поставок агро-
сировини підприємствам III сфери АПК (табл. 5 та 6).  

 
Таблиця 5. Зміна обсягів надходження продукції тваринництва на  
переробні підприємства [16] (у % % до загального обсягу реалізованої продукції) 
 

Продукція 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2014 
 

2016 
 

2018 
2018 
до 

1990
Худоба та 
птиця (у 
живій вазі) 

94,8 46,1 66,3 30,9 65,3 62,8 72,1 
 

73,9 
 

74,1 78,72 

Молоко та 
молочні 
продукти 

73,27 57,2 26,34 35,0 42,6 40,0 40,2 42,3 41,2 56,2 

 
Таблиця 6. Динаміка обсягів виробництва окремих видів харчових продуктів в Україні 
тис т, [3,15,16 ] 
 

Рік М’ясо Молоко 

Цукор білий крис-
талічний Сири 

жирні 
Борошно 

Олія со-
няшник 

Хлібо-
продукти 

усього 
з нього 

буряковий
1990 4094 25274 6791 5388 184 7671 2030 6582,2
2000 1663 12658 1780 1552 67,5 3076 1437 6141,0
2010 2197 11714 1805 1546 207 2632 3101 5105,9
2011 2059 11249 2586 2327 178 2596 3804 5046,8
2012 2210 11378 2143 2143 168 2605 4067 4989,9
2013 2389 11488 1263 1263 165 2542 3712 4933,2
2014 2360 11133 2100 2100 130 2343 4926 4667,7
2015 2323 10615 1459 1459 96,6 2056 3715 1232,0
2016 2324 10382 1997 1997 86,5 1974 4424 1160,0
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Закінчення табл. 6 

Рік М’ясо Молоко 

Цукор білий крис-
талічний Сири 

жирні 
Борошно 

Олія со-
няшник 

Хлібо-
продукти 

усього 
з нього 

буряковий
2017 2317 10281 2042 2042 94,3 1991 5355 1072,6
2018 2355 10064 1753 1753 97,0 1746 5149 975,1
2019 2492 9363 1490 1490 86,1 1737 5836 892,7
2019 
до 

1990, 
% 

59,4 37,0 21,9 21,9 14,1 22,6 287,2 13,5 

 
Це ще більше зменшувало виторг і прибуток сільськогосподарських 

підприємств від продажу своєї продукції, а також їх можливості по підт-
римці матеріально-технічної бази, призвело до подальшого скорочення 
обсягів виробництва й негативно відбивалося на I і III сферах АПК. Утво-
рився замкнений цикл, коли підприємства I і III сфер АПК своїм ціновим 
егоїзмом руйнували сільське господарство, а в результаті підірвали мож-
ливості для власного ефективного функціонування, оскільки без сільсько-
го господарства, як базової галузі продовольчого комплексу, вони існува-
ти не можуть. В результаті цього, наприклад, обсяги виробництва продук-
ції підприємств харчової промисловості у 2019 р. скоротилися на 40-80 % 
проти 1990 р. (табл.6). 

Таким чином, існуючий диспаритет цін на користь I і III сфер не 
сприяв їхньому розвитку, як це можна було очікувати, проте показав, що 
АПК України — це єдина система, і порушення в ній балансу й нормаль-
ного функціонування в одній з сфер (у цьому випадку в сільському госпо-
дарстві) приводить до скорочення обсягів виробництва й деструктивним 
якісним змінам і в інших сферах. 

Крім того, інфляційний механізм підсилювався скороченням обсягів 
державного субсидування АП, а також розривом виробничих зав’язків, 
розвалом колишньої системи збуту, кредитування підприємств і, як наслі-
док, ростом частки постачальницьких, торговельно-збутових, фінансових 
організацій у структурі розподілу створеної доданої вартості. І хоча на 
теперішній час, в АПК України діє режим вільного ціноутворення, дер-
жавні закупівельні рекомендовані або гарантовані ціни сприймаються як 
орієнтирні, тобто необов’язкові.  

В цих умовах олігополізовані підприємства, насамперед I і, в значній 
мірі, III сфер, виступали і продовжують виступати як штучні монополіс-
ти, створюючи лобістський тиск на урядову політику цін у порівнянні із 
структурами сільського господарства, мали і продовжують мати значні 
переваги за ціновим фактором. Тому держава повинна застосовувати ре-
гуляторну політику для вирівнювання нееквівалентних міжгалузевих від-
носин. Однак, в умовах, що склалися, ці функції держави будуть направ-
лені вже на усунення самої нееквівалентності, а не джерел її виникнення.  
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Узагальнюючи, можна виділити наступні наслідки зміни міжгалузе-
вих цінових пропорцій: спад сільськогосподарського виробництва, зни-
ження інвестиційної активності в аграрному секторі, деградація й скоро-
чення основних фондів підприємств АПК, ріст їх кредиторської заборго-
ваності, зниження відносного рівня оплати праці в галузі. 

Крім високих цін на матеріальні ресурси при високої ресурсоємності 
агровиробництва, можна також виділити інші аспекти, пов’язані, насам-
перед, з галузевою специфікою, а саме: 

 середній розмір сільгосппідприємств значно менший, чим у галу-
зях I і III сфер АПК: сільське господарство представлено безліччю дріб-
них і в основному розрізнених виробників, тоді як виробництво мінераль-
них добрив і пестицидів, паливно-мастильних матеріалів, сільгосптехніки, 
підприємства харчової промисловості характеризуються високою концен-
трацією виробництва, у зв’язку з чим представники цих галузей мають 
порівняно більші можливості для впливу на рівень цін поставки виробни-
чих ресурсів і придбання сільськогосподарської сировини; 

 високі ризики аграрного виробництва й тривалі строки обороту 
обігових коштів у сільськім господарстві (у порівнянні з іншими галузя-
ми) визначають підвищену, особливо в умовах високої інфляції, вартість 
залучення кредитних ресурсів; 

 характер сільгоспвиробництва (безперебійність утримання худоби, 
обумовлені природними факторами, стислі строки проведення польових ро-
біт та збирання врожаю тощо) вимагає безперервності технологічного про-
цесу, тим самим визначаючи менші можливості сільгоспвиробників щодо 
відстоювання прийнятних цін на ресурси й вироблену продукцію; 

 перебуваючи на початку виробничого ланцюжку й практично не 
маючи доступу до кінцевого споживача (населення), сільгоспвиробники 
одержують меншу частку в структурі розподілу доданої вартості (у порів-
нянні з часткою галузі у структурі витрат на виробництво й реалізацію 
продовольства); 

 соціальна значимість аграрної продукції обумовлює відчутний ад-
міністративний тиск (переважно в регіонах) на рівень аграрних цін з ме-
тою стримування продовольчої інфляції. 

В силу вищезгаданих причин сучасне сільське господарство України 
характеризується відносно низьким рівнем інтенсивності й ефективності 
виробництва. Так в Україні врожайність зернових в 1,5 — 2,0 рази, а про-
дуктивність тварин — в 1,5 — 2,1 рази нижче стосовно високорозвинених 
країн. Це викликає більшу у 1,5 — 2,0 рази витрату кормів на одиницю ви-
робленої продукції, у 3-6 разів більше споживання енергоресурсів, в 2– 
4 рази — металу й у 2-5 разів більші витрати праці. Природно, що за таких 
умов багато видів продукції сільського господарства є неконкурентоспро-
можними як за економічними, так і за якісними характеристиками [3,16]. 
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Внаслідок низької конкурентоспроможності агропідприємств, штучно-
го монополізму підприємств суміжних галузей і збільшення обсягів імпорту 
сировини та продовольства, зниження купівельної платоспроможності насе-
лення, пристосування сільгоспвиробників до функціонування в умовах кон-
курентного ринку відбувалося шляхом переходу до вирощування окремих 
видів прибуткових культур, навіть за умов порушення фіто-санітарних умов 
їх вирощування та вимог законодавства щодо сівозміни, а також при повно-
му нехтуванні потребами переробних підприємств (табл.7).  
 
Таблиця 7. Зміна структури виробництва сільгосппродукції [16] 
 

 
1990 2019

2019 до 1990 р 
у % %

Продукція рослинництва, в т.ч. 51,46 73,2 142,24
зернові культури 36,67 27,5 75,1
технічні культури 22,9 23,8 104,2

картопля, овочі, баштанні 17,9 16,9 94,41
плодоягідні та виноград 7,1 3,5 49,3

кормові культури 14,35 0,7 4,99
інша продукція рослинництва 1,1 0,65 59,1

Продукція тваринництва, у т.ч. 48,54 26,7 61,4
вирощування худоби та птиці 20,3 13,0 64,8

молоко 19,3 9,5 49,2
яйця 2,4 2,8 116,4

інша продукція тваринництва 1,6 0,6 37,5

 
При цьому, більш високий рівень рентабельності в рослинництві, у 

порівнянні з тваринництвом, досягався і досягається за рахунок економії 
на виробничих ресурсах (насамперед, скорочення внесення мінеральних 
добрив, скорочення технологічних операцій тощо) і змін у структурі ви-
робництва агропідприємств (росту частки посівних площ під комерційно 
привабливими культурами: соняшником, пшеницею — з підвищенням на-
вантаження на природну родючість ґрунтів). Все це погіршувало стабіль-
ність та збалансованість виробництва сільгосппродукції, яка є сировиною 
для підприємств харчової промисловості. Необхідно також зазначити, що 
в самому сільському господарстві немає монополії на виробництво бага-
тьох видів продукції й малоймовірна вона і в майбутньому. Більшість ви-
дів сільськогосподарської продукції вирощують та збирають підприємства 
різних організаційно-правових форм.  

Саме з падінням реальних доходів населення активно стало розвиватися 
виробництво сільськогосподарської продукції в особистих підсобних госпо-
дарствах. Причому внесок останніх є досить вагомим і складав у 2018 р. 
37,2 % від загального обсягу виробництва продукції рослинництва та 52,5 % — 
з продукції тваринництва (табл. 8). Як наслідок, підприємства харчової про-
мисловості відчули і продовжують відчувати дефіцит пропозиції певних ви-
дів сировини рослинного та тваринного походження. Так, наприклад, вироб-
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ництво м’яса всіх видів (у живій вазі) у 1990 р. складало 4 357,8 тис. т, у 
2005 р — 1 597,0 тис. т, а у 2014 р. — 2 389,4 тис. т, тобто лише 54,83 % від 
1990 р. Виробництво молока, відповідно, складало 24 508,3 тис. т у 1990 р. 
та 11 488,2 тис. т — у 2014 р., або 46,87 % від 1990 р. [16].  

 
Таблиця 8. Динаміка структури виробництва валової продукції сільського господарства 
за категоріями господарств [16] (у відсотках до загального обсягу) 
 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018 2018 до 1990, %
Сільськогосподарські підприємства

Валова продукція — 
всього у т.ч. 

70,4 54,1 38,4 40,5 48,3 55,1 58,8 83,52 

продукція рослин-
ництва 

81,1 63,5 49,3 48,6 53,6 59,1 62,8 77,45 

продукція тварин-
ництва 

59,2 41,1 21,0 26,2 38,8 45,5 47,5 80,23 

Господарства населення
Валова продукція — 

всього у т.ч. 
29,6 45,9 61,6 59,5 51,7 44,7 41,2 139,1 

продукція рослин-
ництва 

18,9 36,5 50,7 51,4 46,4 40,6 37,2 196,8 

продукція тварин-
ництва 

40,8 58,9 79,0 73,8 61,2 54,5 52,5 128,67 

 
Причому сільгосппідприємствами у 2018 р. було вироблено тільки 

27,4 % від всього обсягу виробленого в країні молока, 97,8 % якого було 
відправлено на переробні підприємства. Господарствами населення було 
відповідно вироблено 72,6 % молока, товарність якого склала близько 
26 %. Сімейні ферми, більшість з яких зареєстровані як фермерські госпо-
дарства, виробили трохи більше 1 %. При цьому загальна товарність мо-
лока склала 41,5 % (табл. 5). Решта виробленого в країні молока (58,5 %) 
не постачається на переробні підприємства і, тим самим, реалізується та 
споживається без проходження всіх рівнів та видів контролю якості і без-
печності молока та молочної продукції. 

Для порівняння: товарність молока у країнах-лідерах з виробництва 
молока, на сьогоднішній день, залишається високою: в Австралії цей по-
казник складає — 99 %, США — 98 %, Франції та Великобританії — 
97 %, Німеччині — 96 % тощо. Таким чином, існуючий в країні дефіцит 
молока, низький рівень його товарності, сезонність і непрогнозованість 
обсягів його виробництва та поставок на молокопереробні підприємства 
негативно впливає на рівні ефективності діяльності та конкурентоспро-
можності останніх. 

У зв’язку з цим, за період з 1990 р. по 2018 р. кількість підприємств, 
які займаються переробкою молока скоротилося на 49,2 %. У 1990 р. їх 
було 425, у 2007 р. — 360, в 2010 р. — 285, а на початок 2019 р. — 217 
[17]. Аналогічні тенденції існують і в інших переробних галузях АПК. 
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Зменшення прибутків, за рахунок скорочення обсягів виробництва, 
переробні підприємства намагались і намагаються компенсувати знижен-
ням закупівельних цін на сільгоспсировину та збільшенням цін на продук-
цію власного виробництва, а у докризовий час частково компенсували па-
діння обсягів виробництва і закупівлі вітчизняної сировини імпортом си-
ровини. Це, певною мірою, дозволило знизити темпи скорочення обсягів 
виробництва у харчовій промисловості. Однак призвело до залежності  
діяльності переробних підприємств від валютних ризиків. В умовах пер-
манентній девальвації національної валюти це призводить до значного по-
дорожчання імпортної сировини та витратних матеріалів, вартість яких за-
кладаються в ціну кінцевої продукції визиває її підвищення. Однак, в умо-
вах низького платоспроможного попиту на внутрішньому ринку та низької 
конкурентоспроможності вітчизняної продовольчої продукції на зовнішніх 
ринках, це призводить до відносного перевиробництва харчової продукції, 
а в кінцевому результаті — до зменшення обсягів її виробництва (табл. 6). 

Результати аналізу господарської практики багатьох країн свідчать 
про те, що стихійне коливання цін на продукцію підприємств АПК веде 
до деструктивної або руйнуючої дії, у першу чергу, відносно сільськогос-
подарського виробництва, яке знаходиться між двома штучно монополі-
зованими сферами, а вдруге — на ринок продовольства й умови функціо-
нування інших сфер АПК, розвиток і результати діяльності яких визнача-
ється саме станом та ефективністю діяльності сільського господарства. 
Однак спроби державного регулювання цін в АПК за роки незалежності 
були рідкими й неефективними. Хоча відомо, що, у періоди реформування 
та трансформації економіки регулююча роль держави, як правило, зростає 
доти, поки не з’являться ті сили, які реально можуть взяти на себе функції 
ринкового саморегулювання. 

Також треба відзначити, що механізм зміни й регулювання цін в АПК 
суттєво відрізняється від його функціонування в інших галузях економіки. 
Так у порівнянні з іншими галузями економіки, друга сфера AПК, як сис-
тема, має ряд суттєвих особливостей, які xaрaктеризуються залежністю 
від природно-кліматичним умов, тривалістю виробництва і непередбачу-
ваністю в одержанні його результатів тощо. Відкритість цієї системи про-
являється, передусім, у тому, що вона є найуразливішою в економічному, 
виробничо-технологічному, організаційному і біологічному аспектах.  

Залежність агровиробництва від сил природи, сезонності виробницт-
ва, використання як основних засобів й предметів праці біологічних 
об’єктів (землі, рослин, тварин тощо), а також будинків та споруд із устат-
куванням і оснащенням специфічного призначення, що використовуються 
протягом тривалого часу, робить цю сферу дуже консервативною. Іноді 
лише за кілька років сільгосппідприємства приводять своє виробництво у 
відповідність до вимог переробних підприємств та ринку (наприклад, змі-
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на вимог переробних підприємств та торгівлі щодо якості та збалансова-
ності виробництва різних видів м’яса, якості і безпечності молока тощо).  

Однак, навіть отримавши готову продукцію й вийшовши з нею на ри-
нок, підприємства II і III сфер АПК зустрічаються з іншою значною про-
блемою — низьким платоспроможним попитом населення. Це вже приз-
вело до скорочення споживання і, відповідно, виробництва насамперед 
найнеобхідніших у фізіологічному відношенні продуктів харчування — 
м’яса, молока й продуктів їх переробки (табл. 1 та 6). Одночасно збільши-
лася питома вага продуктів вуглеводної групи, яка для сімей із низьким 
рівнем доходів перевищує 70 %.  

Як свідчать результати проведених досліджень, ситуація в економіці, 
коли поточні доходи населення не покривають необхідні споживчі витрати 
призводить до підриву нормального процесу формування національних за-
ощаджень. Не говорячи вже про проблеми трансформації заощаджень в кре-
дити. Так, з 2014 р. процес формування національних заощаджень прогреси-
вно погіршувався. У 2014-2018 рр. норма заощаджень населення впала до 
рівня 3-4 % наявного доходу (відповідає рівню середини 90-х років), а з І 
кварталу 2019 р. взагалі стала від’ємною. Тобто ще задовго до початку коро-
на-кризи, населення буквально «проїдало» накопичені заощадження, а пото-
чна криза лише прискорила цей процес. Всього за 2018-2019 рр. фінансові 
активи населення скоротились на близько 150 млрд грн. 

На сьогоднішній день, українці не відносяться до числа заможного 
населення в регіоні Східної Європи, підтвердженням чого є структура ви-
трат домашніх господарств. Так в ході дослідження було з’ясовано, що  
60 % споживчих витрат українців — товари і послуги першої необхідності 
(їжа, напої, житлово-комунальні послуги). Основна причина цього — ни-
зький загальний рівень оплати праці, дисбаланс в оплаті праці різних кате-
горій професій та зайнятих. Це не формує ємного і диверсифікованого 
внутрішнього споживчого ринку. В той же час, в країнах ЄС в складі ви-
трат населення продукти харчування, напої, утримання і оренда житла 
складає близько 40 %, в Польщі — 43 %, Туреччині — 39 %. Тому 60 % 
першочергових товарів і послуг в структурі споживання населення гово-
рять про вузький споживчий ринок, що не є привабливим для широкого 
кола виробників товарів та послуг. 

Аналіз зміни реальних доходів населення та цін на харчові продукти 
показав, що економічна доступність населення до харчових продуктів 
знизилась ще більше і негативно вплинуло на поведінку споживачів на 
ринку харчових продуктів. При цьому, скорочення питомої ваги витрат 
домогосподарств на продукти харчування з 62,7 % у 2000 р. до 52,8 % — 
у 2012 р. та 56,4 % 52,8 % — у 2018 р., в даній ситуації, може призвести 
до ілюзорного позитивного сприйняття ситуації, при якій в Україні зни-
жується питома вага витрат на придбання продуктів харчування у загаль-
ному обсязі витрат домогосподарств [3]. Однак, в реальності, відбулись і 
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продовжують відбуватись зміни у структурі витрат домогосподарств (збі-
льшується питома вага витрат на оплату комунальних послуг, електрое-
нергії, газу, оплату транспортних послуг тощо) за яких витрати на прид-
бання харчових продуктів хоча і формуються за залишковим принципом, 
проте останніми роками мають знову тенденцію до зростання.  

 

  
Рис. 4. Динаміка зміни купівельної спроможності гривні з моменту  

її введення в обіг [3,4] 
 
Як наслідок, відбулися зміни в поведінці майже 50 % споживачів на 

продовольчому ринку: в середньому 20 % споживачів скоротили обсяг і час-
тоту покупки, 15 % — перейшли на більш дешеві аналоги, 10 % — відмови-
лися від регулярної покупки звичних продуктів харчування, а 5 % — скоро-
тили обсяг покупок і також перейшли на дешевші аналоги, що свідчить про 
погіршення якості харчування майже 50 % населення країни [18].  

Так у 2014-18 рр. знизилися обсяг, частота й регулярність покупок 
переважно основних продуктів, які визначають якість харчування в ціло-
му: із числа покупців, що регулярно споживали м’ясо — 36 % скоротили 
обсяг і частоту покупки, 26 % — відмовилися від його регулярної покуп-
ки. Дані показники для ковбасних виробів становлять 30 і 15 %, молочних 
продуктів — 26 та 9 %, морепродуктів — 49 і 33 %. В той же час обсяги й 
регулярність придбання дешевих і менш поживних товарів першої необ-
хідності знизилися несуттєво — на 3-5 % [19].  

Все це дозволяє зробити висновок, що в останні роки на продоволь-
чому ринку країни сформувалась загрозлива тенденція яка полягає в то-
му, що рівень цін на харчові продукти та обсяги їх виробництва знахо-
дяться в значно більшій залежності від рівня платоспроможності насе-
лення, ніж від розміру цін на сировину та виробничих витрат на вироб-
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ництво продуктів харчування. Відповідно, у випадку підвищення цін на 
соціально значимі продовольчі товари споживач не матиме економічної 
доступності до них, що може стати приводом не тільки до посилення кри-
зових явищ у харчової промисловості, а і до виникнення соціальних нев-
доволень у населення. 

Через згадані тенденції відбулося значне звуження загальної ємності 
ринку харчових продуктів, внаслідок чого зменшується затребуваність віт-
чизняної харчової продукції як на внутрішньому, так і на зовнішніх рин-
ках, що не сприяє розвитку виробництва продовольчих товарів. Безумов-
но, проблеми, що існують навколо організації зовнішньоторговельної дія-
льності підприємств харчової промисловості, враховуючи обмеженість 
внутрішнього споживання, теж негативно впливають на стабільність ви-
робництва харчових продуктів (постійно виникають ситуації умовного пе-
ренасичення або дефіциту продуктів харчування на продовольчих ринках 
за окремими групами товарів, ускладнення із просуванням продукції на 
зовнішні ринки, демпінгування цін внутрішнього ринку під тиском ім-
портних товарів, насичення ринку неякісною продукцією тощо). 

Також треба відзначити, що в умовах девальвації національної валю-
ти (рис.4), у сфері торгівлі, яка найбільш наближена до кінцевого спожи-
вача і де має місце висока швидкість оборогу капіталу, часто створюються 
умови для необґрунтованого підвищеним цін та отримання додаткового 
прибутку. В періоди різких змін попиту на харчові продукти (гречана 
крупа, цукор, м’ясо тощо), ця сфера знаходиться у більш вигіднішому 
становищі, ніж інші учасники ланцюжку «виробництво сільгоспсировини — 
переробка — реалізація кінцевому споживачу» оскільки може щоденно 
швидко змінювати ціну реагуючи на зміну попиту, тоді як інші учасники 
ланцюжку, у більшості випадків, знаходяться у невигідному становищі, 
тому що вже реалізували свій товар. Так, наприклад, у ланцюжку «зерно-
борошно-хліб-торгівля» ціна на продовольчу пшеницю 3-го класу зросла з 
2170 грн/т у липні 2014 р. до 5580 грн/т у травні 2020 р, або на 257 %. 
[20]. За цей же період роздрібна ціна на хліб із борошна пшеничного ви-
щого ґатунку зросла з 5,47 грн/кг до 23,91 грн/кг, або на 437 % [21]. Отже, 
у ланці роздрібної торгівлі, за умов відсутності антимонопольних дій 
державних структур, відбулося не просто зростання цін у відповідності до 
збільшення витрат на закупівлю сировини переробними підприємствами 
й, відповідно, до оптових цін виробників цієї продукції, а і сформувалась 
надмірна маржа. В той же час інші товаровиробники, учасники ланцюжку 
створення цього продукту, були позбавлені такої можливості. 

При цьому треба зауважити, що підвищені ціни на етапі реалізації 
продукту кінцевому споживачу не повертаються у своє початкове поло-
ження навіть після зниження закупівельних цін на сировину та оптових 
цін у виробника. Виходячи з цього можна зробити висновок, що ефектив-
ний механізм державного регулювання, встановлення й підтримки цін на 
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харчові продукти повинен включати комплекс різноманітних, взаємодо-
повнюючих інструментів, бути гнучким і динамічним при використанні в 
мінливих умовах. До числа елементів цього механізму можна віднести й 
відновлення практики державних замовлень на продовольчу продукцію 
та/або державні закупівлі до Аграрного фонду сільськогосподарської про-
дукції при її надвиробництві і товарні інтервенції з нього при її нестачі з 
метою підтримки рівноваги попиту і пропозиції та утримання бажаного 
рівня цін. Але такі великомасштабні ринкові операції вимагають значних 
фінансових витрат і не завжди досягають мети. Тому державі доцільно 
розглянути можливість введення прямого планування виробництва за ра-
хунок, наприклад, підписання контрактів із сільгоспвиробниками на об-
меження посівів тих або інших культур, тимчасового виведення землі з 
обороту, виплату відповідної компенсації сільгоспвиробникам за планову 
здачу худоби на переробні підприємства, введенням прямого квотування 
обсягів виробництва тощо.  

У 2019 р. Україна посіла 85-те місце в рейтингу Глобальної конку-
рентоспроможності економік [22]. Результати проведених досліджень сві-
дчать, що динаміка тренду показника конкурентоспроможності економіки 
від’ємна. Так у 2005 р. Україна займала 73 місце з 142 країн світу, у  
2010 р. — 87-е місце, у 2012 р. — 74 місце з 144 країн світу, у 2014 р. — 
76 місце, у 2017 р. — 81 місце, у 2018 р. — 83 місце з 141 країни світу, у 
2019 р. — 85 місце з 140 країн.  

Серед, 140 країн, що увійшли до цього рейтингу, за показниками рин-
ку товарів Україна посідає 73-тє місце, ринку праці — 66-те, фінансової 
системи — 117-те, обсягу ринку — 47-ме, динаміки бізнесу — 86-те,  
здатності до інновацій — 58-ме місце [24]. 

Конкурентоспроможність економіки любої країни визначається ста-
ном промислового виробництва і структурою її експорту. Аналіз структу-
ри загального експорту свідчить, що 80 % його обсягів складають товари 
та 20 % — послуги (транспортні, ІТ, з переробки ресурсів, ремонтні, турис-
тичні тощо). Аналіз структури експорту товарів дозволяє зробити виснов-
ки, що основою вітчизняного експорту є сировина та товари з незначною 
величиною доданої вартості. Так структура експорту товарів у 2019 р. ма-
ла наступний вигляд: 44 % — продукція АПК і харчової промисловості; 
22,6 % — продукція металургійного комплексу; 9,6 % — продукція ма-
шинобудування; 9,6 % — мінеральні продукти; 5,4 % — продукція хіміч-
ної промисловості; 4,3 % — деревина та паперова маса; 2,9 % — різні 
промислові товари; 2,5 % — продукція легкої промисловості. Частка ви-
сокотехнологічного експорту в структурі промислового експорту не пере-
вищує 7 % [3,4]. При цьому динаміка обсягів основних експортних груп 
товарів, крім продукції АПК та продукції металургійного комплексу, в 
останні п’ять років має від’ємну динаміку. 

Вартісна структура експорту продукції АПК залишається сировин-
ною: 53 % — продукція рослинного походження (з якої 73 % — зернові 
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культури, 20 % — насіння та плоди олійних культур, 7 % — інші види 
продукції), 24 % — рослинні олії та жири, 16 % — готові харчові продук-
ти, 7 % — продукція тваринного походження [3]. 

Тому, під час криз, експорт різко скорочувався, бо знижувались попит 
та ціни на основні товари вітчизняного експорту — чорні метали та зерно 
(майже половина експорту у 2008 р.). Якщо у 2008 р. дохід від експорту 
складав понад $ 63 мільярдів, то у 2009 р. він впав на 40 %. Звичайно, пос-
траждала вся економіка, але в першу чергу — прив’язані до експорту си-
ровинної продукції галузі: АПК, металургія та інші сировинні підприємс-
тва. Так, наприклад, у 2017 р. загальне виробництво сталі в Україні змен-
шилося на 12 % проти 2016 р. — до 21,3 млн т; виплавка чавуну на 5 % — 
до 20 млн т; виробництво загального металопрокату скоротилося на  
14 % — до 18,4 млн т. У світовому рейтингу виробників сталі Україна 
опустилася аж на 12 місце, хоча останні 20 років була у першій десятці. 
При цьому критичними під час кризи були три фактори: глибина й трива-
лість падіння цін на експортну сировину, розмір знецінення гривні та об-
сяг міжнародних резервів. Економіка країни стала отримувати менше ва-
люти, відбулося значне знецінення гривні. Станом на 01.03.2019 р. до кра-
їн Європейського Союзу мали право експорту всього 308 (на 1.01.17 — 
283) українських підприємств, в тому числі 119 (на 1.01.17 — 103) вироб-
ників харчових продуктів (м’ясо птиці, рибна продукція, мед, яйця, моло-
ко та молочні продукти тощо). Також до Євросоюзу можуть експортувати 
189 (на 1.01.17 — 180) підприємств-виробників нехарчових продуктів 
тваринного походження, таких як пухо-перова сировина, шкірсировина, 
корми для непродуктивних тварин, субпродукти нехарчові, племінний ма-
теріал, інші нехарчові продукти тваринного походження. 

На нашу думку, для економічної політики України потрібен перехід 
від сировинної моделі розвитку до моделі інноваційно-високотехно-
логічної шляхом створення інтелектуального ядра вітчизняної промисло-
вості. актуалізують для України питання залучення іноземних інвестицій. 

Як свідчать результати аналізу, у структурі капітальних інвестицій, за 
джерелами фінансування, з 2000 по 2019 рр. хоча і відбулися певні зміни, 
проте вони суттєво не змінили загальної тенденції та базового співвідно-
шення. За період, що досліджувався, спостерігалась чітка тенденція до 
зменшення питомої ваги капітальних інвестицій, профінансованих за ра-
хунок засобів державного бюджету. Так якщо у 2001 р. їх частка станови-
ла 4,91 %, у 2010 р. — 5,7 %, то в 2015 р. — 2,53 %, а у 2019 р. — 4,9 %. З 
урахуванням знецінення гривні, ці значення будуть ще меншими 
[24,25,26,27]. І навпаки, питома вага власних засобів у структурі капіталь-
них інвестицій, підприємств і організацій у 2001 р. складала 61,19 %, в 
2010 — 60,8 %, в 2015 — 67,5 %, 2019 р. — 65,4 %. (табл.9) 
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Таблиця 9. Динаміка обсягів інвестицій за джерелами фінансування в основний капітал 
в Україні, млн грн [24,25,26] 
 

 
І це в умовах складного фінансового становища більшості українських 

підприємств (частка збиткових підприємств у 2019 р. склала 21,7 %) та знач-
ної зміни структури витрат населення, що не дозволяє їм в повній мірі на-
рощувати капітальні інвестиції за рахунок власних джерел (прибутки й  
амортизаційний фонд). Хоча, саме власні кошти підприємств у структурі  
фінансування капітальних інвестицій займають найбільшу питому вагу.  

Нестача національного капіталу для проведення техніко-техноло-
гічного переозброєння вітчизняних підприємств та необхідність скоро-
чення технологічного розриву з країнами-лідерами актуалізують для 
України питання залучення іноземних інвестицій. 

 

 

ПІІ в україну 
 

Рис. 5. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну, $млн [24,25,26]. 
 

Рік 
Загальна 
сума 
витрат 

У тому числі за рахунок коштів 

держ.

бюджет 

місц. 

бюджет 

власні 
кошти 
підпр. 

Кредити 
банків 

іноземних 
інвесторів 

кошти 
насел. на 
будів 

інші 
джерела

2001 35573 1749 1332 21770 1400 1413 1415 3494

2005 93096 5077 3915 53424 13740 4688 3091 9161

2010 189061 10952 6368 114964 23336 4068 20830 8543

2015 273118 6920 14260 184381,2 20740 8185– 31985 6675

2019 623979 30834 56480 408276 67233 4664 32432 24070
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Проведений аналіз свідчить, що зовнішні інвестиції в Україну у 
2019 р. склали близько $2,5 млрд на рік. До основних країн-інвесторів на-
лежать Кіпр (29,4 %) та Нідерланди (22 %). Питома вага інвестицій у  
сільське господарство склала близько 10 % від загальної суми, що є недос-
татнім, враховуючи те, що забезпечення підприємств основними ресурса-
ми на 50-100 % задовольняється за рахунок імпорту. Однак, зовнішні ін-
вестиції передбачають зовнішній контроль над економікою держави в тій 
чи іншій формі. Тому Україна має бути зацікавлена у залученні насампе-
ред інвестицій внутрішніх. Це питання економічної незалежності. 

Однак, залучення значних обсягів фінансових ресурсів, через нероз-
виненість вітчизняного фондового та фінансового ринків, існуючої в краї-
ні, на сьогоднішній день, неефективної, корумпованої, олігархічної систе-
ми управління державою, проблематично, а іноді — неможливо. Держава 
й територіальні громади, через скромні бюджетні можливості, не в змозі 
фінансувати модернізацію об’єктів державної й комунальної інфраструк-
тури, а низький рівень капіталізації 74 комерційних банків, що залиши-
лись станом на середину 2020 р. (з 184 у 2013 р.), провокує високі ставки, 
що робить довгострокові кредити малодоступними.  

Іноземні ж бізнесмени з упередженням ставляться до перспектив роз-
ширення інвестування українських підприємств через високі політичні й 
екзогенні ризики (значна корупція, ситуація на сході України, цілеспрямо-
вана політика політичної і бізнес-еліт, пасивність та некомпетентність  
відповідних підрозділів центральної виконавчої влади, наявність числен-
них інституціональних обмежень тощо). 

Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що ключови-
ми суперечностями та факторами, що супроводжують і впливають на 
процес ціноутворення на харчові продукти в конкурентному середовищі 
продовольчого ринку України є :  

1. Самоусунення держави від регулювання, встановлення й підтримки 
цін, від удосконалення цінових пропорцій і механізму ціноутворення та роз-
поділу доходів між підприємствами всіх сфер АПК і торгівлею, призводило і 
призводить до різких стрибків цін, в тому числі, через бездіяльність Аграр-
ного фонду на ринку продовольства. Існуючі нині системи ціноутворення, 
податкової політики, кредитування та інвестування АПК, а також модель 
захисту внутрішнього ринку України від несприятливої цінової 
кон’юнктури на світовому продовольчому ринку та цінових коливань (адмі-
ністративне регулювання цін, заборона або обмеження імпорту-експорту 
тощо) є неефективними в умовах відкритої ринкової економіки. В діях дер-
жави щодо встановлення цінових пропорцій переважає циклічна тактика з 
дуже низьким часовим діапазоном. На сьогоднішній день всі економічні ре-
зультати державної політики оцінюються в основному у порівнянні з анало-
гічним періодом попереднього року, без застосування стратегічного плану-
вання. В цих умовах потрібна зміна цільової орієнтації з боку держави і пе-
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рехід від тактичного, короткострокового планування дій держави до страте-
гічного, довгострокового. Останнього можна досягти лише при побудові 
тривалих партнерських стосунків між всіма учасниками ланцюжка з вироб-
ництва продовольчих товарів на основі економічної зацікавленості, відпові-
дальності та взаємоповаги, які є фундаментом надзвичайно важливої нефо-
рмальної ринкової категорії — довіра до бізнес-партнера. Без цього відро-
дження індустріального великотоварного стабільного виробництва всіх ви-
дів агросировини для підприємств переробних галузей є проблематичним. 
Саме на базі потужних інтегрованих агропромислових об’єднань можна за-
стосовувати сучасні індустріальні технології. Це разом з «ефектом масшта-
бу» виробництва дозволить якщо не скоротити, то, принаймні, суттєво упо-
вільнити зростання витрат виробництва та забезпечити зростання доходнос-
ті підприємств переробних галузей. 

2. Відсутність організованих каналів збуту вітчизняної продукції про-
довольчого підкомплексу АПК, ефективного механізму державного регу-
лювання, встановлення й підтримки цін, призводить до дисбалансу попиту 
та пропозиції агросировини на аграрному ринку і харчових продуктів на 
продовольчому ринку, посилює тенденцію до зміни структури виробницт-
ва в сільському господарстві, а саме до збільшення площ вирощування та 
обсягів виробництва прибуткових культур (технічні та зернові культури) 
та продукції до зменшення площ вирощування та обсягів виробництва 
збиткових культур і видів продукції (цукровий буряк, продукція тварин-
ництва тощо), в результаті чого скорочуються пропозиції аграрної сиро-
вини для переробних підприємств та з’являються ресурсні та продуктові 
дисбаланси. 

3. Суттєві цінові диспропорції, порушення умов рівної прибутковості 
усередині виробничого ланцюжка (іншими словами, відповідності струк-
тури розподілу доходів від реалізації кінцевої продукції між різними лан-
ками ланцюжка й структури розподілу зроблених у цих ланках витрат), 
веде до збільшення виробничих витрат в окремих ланках ланцюжку ство-
рення продовольчих продуктів та до зниження продуктивності і ефектив-
ності діяльності підприємств.  

4. Відсутність дієвої системи контролю якості й безпечності сільсь-
когосподарської сировини та продуктів харчування, на підґрунті сучасних 
європейських норм і правил, виступає бар’єром щодо збільшення обсягів 
експорту продукції підприємств харчової промисловості на світовий ри-
нок. До основних чинників, що сприяють консервації існуючого станови-
ща у сфері якості та безпечності продовольства є відтермінування імпле-
ментації у господарське середовище України правових норм СОТ та ЄС. 
Мова йде про впровадження на підприємствах України системи забезпе-
чення безпечності харчової продукції відповідно до вимог стандартів ISО 
22000, про виконання вимог Регламенту Європейського Парламенту і Ра-
ди 178/2002ЄС від 28.01.2002 р. «Про встановлення загальних принципів 
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та вимог законодавства щодо харчових продуктів, створення Європейсь-
кого органу з безпеки харчових продуктів та встановлення процедур у га-
лузі безпеки харчових продуктів»; про виконання вимог Регламенту (ЄС) 
№ 882/2004 Європейського Парламенту і Ради від 29.04.2004 р. «Про про-
ведення офіційного контролю з метою забезпечення перевірок додержан-
ня закону про продукти харчування та фураж і правил, що стосуються 
здоров’я та благополуччя тварин», про невідповідність вітчизняних тех-
нологій вирощування агросировини та виробництва тваринницької  
продукції зарубіжним технологіям тощо. 

5. Валютні ризики, що пов’язані з придбанням імпортних техніки, те-
хнологій, обладнання, витратних основних та допоміжних матеріалів, 
комплектуючих, запчастин, насіння, засобів захисту рослин тощо, при де-
вальвації національної валюти призводять, в кінцевому результаті, до  
значного збільшення витрат на виробництво продуктів харчування та  
цін на них.  

6. Посилення глобалізації світового продовольчого ринку призводить 
до визначення низьких витрат як важливого джерела конкурентних пере-
ваг, що, в свою чергу, робить конкуренцію з боку ринків із низькими ви-
тратами й цінову конкуренцію одними з ключових зовнішньоекономічних 
ризиків. При цьому глобальна пропозиція характеризується спроможністю 
суб’єктів глобальної економічної системи забезпечувати любий ринок 
(національний, транснаціональний та міжнародний (регіональний)) това-
рами і послугами в адекватних глобальному попиту обсягах, номенклатурі 
і цінах. 

7. Зниження купівельної спроможності населення зменшує попит на 
продукцію харчової промисловості. При цьому низький рівень конкурен-
тоспроможності багатьох видів харчових продуктів і підприємств харчо-
вої промисловості не дозволяє компенсувати втрати від зменшення попи-
ту на внутрішньому ринку збільшенням обсягів реалізації на світовому 
ринку. На жаль, вплив дії цього фактору може бути нейтралізований лише 
в довгостроковому періоді у результаті кількісних та якісних системних 
змін національного макроекономічного середовища.  

8. Нерозвиненість транспортної та логістичної інфраструктури (дефі-
цит елеваторних потужностей, низька пропускною здатністю транспорт-
ної мережі й портових терміналів для перевалки зерна на експорт тощо. 
Так українські елеватори можуть зберігати близько 30 млн т зерна, при 
загальному зборі більше 60 млн т. З них менше половини побудовані по 
сучасних технологіях, що дозволяють зберігати його тривалий час) приз-
водить до значних втрат агросировини, погіршенню її якості, дисбалансів 
попиту та пропозиції і, як наслідок, до дефіциту певних видів сировинних 
ресурсів для підприємств харчової промисловості. Для формування ефек-
тивної ринкової інфраструктури необхідно: створити систему моніторин-
гу конкурентоспроможності та прогнозування кон’юнктури продовольчо-
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го ринку, збору та поширення оперативної інформації серед усіх його 
учасників; забезпечити ефективне функціонування заготівельно-
збутових кооперативів, аукціонів, бірж і мережі регіональних оптових 
ринків через формування відповідної інфраструктури. 
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АСПЕКТИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

КОМПЛЕКСНИХ ВИРОБНИЦТВ 
Осадча Г.Г., канд. екон. наук, доцент 

 
Підприємства харчової та переробної промисловості характеризують-

ся комплексною переробкою сировини, а тому з проблемами оцінки по-
путної продукції та калькулювання собівартості основних видів продукції 
стикається кожне підприємство агропромислового комплексу. 

Особливістю калькулювання собівартості основної продукції комп-
лексного виробництва є те, що не можливо точно розподілити виробничі 
витрати між основною і попутною продукцією та між видами основної 
продукції. Попутна продукція, що одержується у спільному виробництві 
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оцінюється за методами визначеними галузевими нормативними докумен-
тами та затвердженими обліковою політикою підприємства. 

Методи розподілу витрат між основною продукцією мають бути підт-
верджені економічними розрахунками та забезпечувати справедливу рен-
табельність окремих видів багатопродуктового виробництва. 

Проблема ускладняється ще і з тієї причини, що крім прямих витрат 
необхідно обирати методи розподілу і непрямих (накладних виробничих 
витрат) витрат. 

В умовах комплексного виробництва як матеріальні, так і конверсійні 
затрати, які виникають у транспортно-технологічному ланцюжку, не мо-
жуть бути розподілені між окремими видами продукції у відповідності із 
принципами «причинності» або «ідентичності» [1, 2]. 

Названі напрямки досліджень розглядалися в працях вітчизняних та 
зарубіжних науковців-економістів, але ця проблема завжди буде актуаль-
ною, остільки зміна технології виробництва, технічне оснащення впливає 
на витрати виробництва, а економічна ситуація впливає на оцінку вироб-
ничих ресурсів та продукцію виробництва. 

Фахівець з виробничого обліку в США професор Р. Ентоні [3] ще в 
1965 р. писав: «Для більшості компаній необхідним є три види собівартості: 

 собівартість за центрами відповідальності, яка використовується 
для планування і контролю діяльності відповідального виконавця; 

 повна «програмована» собівартість, яка використовується для ціно-
утворення та інших оперативних рішень при нормальних обставинах; 

 пряма виробнича собівартість, яка використовується для ціноутворен-
ня та інших оперативних рішень при специфічних обставинах, наприклад, ко-
ли керівництво має намір використовувати не завантажені потужності». 

Метою дослідження є побудова алгоритму економічних розрахунків ро-
зрахунку собівартості окремих видів продукції комплексного виробництва. 

Виробництво вважається комплексним, якщо в одному технологічно-
му процесі одночасно виготовляється декілька продуктів, що мають різну 
споживчу цінність, власні ринки збуту, а відповідно і різні ціни. 

Такі виробництва ще називають багатопродуктовими. Прикладом ба-
гатопродуктових харчових та переробних можуть бути: спиртові; м’ясо-
молочні; оліє-жирові; цукрові; виноробні; борошно-круп’яні підприємства 
тощо. 

В даних виробництвах застосовується позамовний та попередільний 
(попроцесний) у поєднанні з нормативним методи калькулювання собі-
вартості продукції та поряд з ними для розрахунку собівартості окремих 
видів продукції необхідно застосовувати спеціальні способи розподілу 
спільних витрат, а саме: 

 метод еквівалентних коефіцієнтів; 
 метод виключення витрат на попутну продукцію; 
 метод розподілу витрат; комбінований метод. 
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Метод еквівалентних коефіцієнтів застосовується в комплексних 
виробництвах, де із одного виду вихідної сировини виробляється декілька 
видів основної продукції подібної за своїми технологічними властивостя-
ми і що вимірюється в одних і тих же натуральних одиницях. У галузевих 
Методичних рекомендаціях, що затверджуються Міністерством фінансів 
України вказується методика встановлення коефіцієнтів перерахунку. 

Метод застосовується якщо носієм витрат виступає переділ (за попе-
редільного методу обліку витрат) або група однорідної продукції, техно-
логічний процес в цілому (за попроцесного методу обліку витрат), а 
об’єктом калькуляції є кожний вид, сорт, марка готової продукції. Як пра-
вило, метод еквівалентних коефіцієнтів використовується одночасно з  
нормативним методом обліку витрат. 

Алгоритм розрахунку собівартості продукції за застосування цього 
методу наступний: 

1. Витрати обліковують за кожним переділом, а потім підсумовують і 
розраховують сукупні витрати на виконання виробничої програми. 

2. Один із продуктів обирається в якості стандартного. 
3. Іншим продуктам присвоюється коефіцієнт перерахунку в приведе-

ну одиницю. 
4. Кількість кожного виду продукції множать на встановлений коефі-

цієнт перерахунку. 
5. Розраховують загальну кількість приведених одиниць. 
6. Сукупні витрати ділять на загальну кількість приведених одиниць і 

розраховують собівартість однієї приведеної одиниці. 
7. Собівартість приведеної одиниці множать на кількість приведених 

одиниць за кожним видом продукції. 
Розглянемо застосування цього методу на практичному прикладі. 
Приклад 1. Підприємство випускає декілька видів продукції з одна-

ковими технологічними властивостями. Сукупні витрати за період склали 
7000 у.о. Продукт А обирається в якості стандартного, решті продуктів 
надаються відповідні коефіцієнти перерахунку. Дані про виконання ви-
робничої програми наведені в таблиці 1. 
 
Таблиця 1. Дані про виконання виробничої програми 
 

Вид про-
дукції 

Кількість 
виробленої 
продукції в 
натуральних 
одиницях, од. 

Коефіцієнт 
перерахунку 

Кількість 
приведених 
одиниць 

Витрати, у.о. Собівартість 
одиниці про-
дукції, у.о. 

1 2 3 4 5 6
А 1000 1,0 1000 790 0,79
Б 500 1,2 600 471 0,942
В 2000 0,95 1900 1494 0,747
Г 3000 1,35 4050 3185 1,062
Д 1500 0,9 1350 1060 0,71

Разом * * 8900 7000 *
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Розрахуємо собівартість приведеної одиниці стандартної продукції: 
7000

0,79 у.о.
8900

=  

Перемноживши собівартість приведеної одиниці стандартної продук-
ції на кількість приведених одиниць кожної продукції, ми отримаємо суму 
витрат на виробництво кожного виду продукції, а розділивши цю суму ви-
трат на кількість виробленої продукції кожного виду в натуральних оди-
ницях, отримаємо собівартість одиниці кожного виду продукції. Або собі-
вартість однієї приведеної одиниці множимо на коефіцієнт перерахунку: 

собівартість одиниці продукції А = 0,79 × 1,0 = 0,79; 
собівартість одиниці продукції Б = 0,79 × 1,2 = 0,94; 
собівартість одиниці продукції В = 0,79 × 0,95 = 0,74; 
собівартість одиниці продукції Г = 0,79 × 1,35 = 1,06; 
собівартість одиниці продукції Д = 0,79 × 0,9 = 0,71. 
Коефіцієнти перерахунку за окремими видами продукції встановлю-

ються на підставі технологічних і калькуляційних карт, журналів, рецеп-
тур, норм виходу кількості продукції на одиницю сировини, співвідно-
шення витрат на обробку тощо. Найбільш часто коефіцієнти перерахунку 
встановлюються на підставі порівняння технологічних карт і нормативних 
калькуляцій за різними сортами і видами продукції що виробляється, в їх 
основу покладено порівняння нормативної кількості виходу продукції із 
заданої кількості вихідної сировини.  

Метод виключення витрат на попутну продукцію. За застосування 
даного методу один продукт обирається в якості основного, а інші про-
дукти визнаються попутними. Калькулюється лише собівартість основ-
ного продукту. Попутна продукція оцінюється, як правило, за цінами  
можливої реалізації. 

Під час калькулювання продуктів, одержаних у комплексних виробниц-
твах, вартість попутної продукції виключається з підсумкової собівартості 
виробництва усього комплексу продуктів, а величина витрат, що залишаєть-
ся після цього, вважається витратами на основний (цільовий) продукт (4). 

Калькулювання — це обчислення собівартості продукції (окремих ви-
робів), яке потрібне для обґрунтування цін на продукцію, розрахунку рента-
бельності виробництва, аналізу витрат на виробництво однакової продукції 
на різних підприємствах, визначення економічної ефективності різних орга-
нізаційно-технічних заходів. Калькуляцію розуміють як процес обчислення 
собівартості одиниці продукції. У кінцевому результаті калькуляція є доку-
ментом, в якому представлені всі витрати на виробництво та реалізацію оди-
ниці конкретного виду продукції у вигляді витратних статей [5, c. 278]. 

Алгоритм розрахунку собівартості одиниці продукції основної про-
дукції наступний: 

1. Розраховуємо повну суму витрат комплексного виробництва. 
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2. Оцінюємо побічну продукції виходячи із її кількості та ринкових цін. 
3. Виключаємо із загальної суми витрат вартість побічної продукції. 

Отримуємо витрати на виробництво основної продукції. 
4. Визначаємо за даними оперативного обліку кількість виробленої 

основної продукції. 
5. Ділимо суму витрат на виробництво основного виду продукції на 

кількість цієї продукції в натуральних одиницях. 
Даний алгоритм можна записати наступною формулою:  

КВ СП
ОП

ОП

ВС Ц
СВ ,

К

−=  

де СВОП — Собівартість одиниці основної продукції, у.о.; ВСКВ  — Витрати 
сукупні комплексного виробництва, у.о.; ЦСП  — Вартість супутньої продук-
ції, у.о.; КОП  — Кількість основної продукції в натуральних одиницях. 

Приклад 2. Витрати комплексного виробництва склали 7800 у.о. В 
технологічному процесі виробляється два види продукції. Основна проду-
кція А і супутня продукція Б. У звітному періоді за даними оперативного 
обліку вироблено 2000 од. продукції А і 300 од. продукції Б. Ринкові ціни 
продукції — 2,5 і 0,7 у.о. за одиницю відповідно. Необхідно розрахувати 
собівартість одиниці основної продукції. 

1. Оцінимо побічну продукцію Б: 300 × 0,7 = 210 у.о.; 
2. Виключимо із загальних витрат комплексного виробництва вартість 

побічної продукції розрахуємо витрати на виробництво основної продук-
ції:  7800 –210 = 7590 у.о. 

3. Розрахуємо собівартість одиниці основної продукції: 
7590

3,8 у.о.
2000

=   

Або за формулою: ОП
7800 210

СВ 3,8 у.о.
2000

−= =   

Метод розподілу витрат. За застосування даного методу всі види про-
дукції визнаються основною або супутньою. Відповідно калькулюється со-
бівартість кожного виду продукції. Розрахувати це можливо тільки розподі-
ляючи загальні витрати комплексних виробництв пропорційною обраному 
показнику. Ці показники можуть бути натуральними або грошовими. 

Самим простим є спосіб розподілу на підставі натуральних показни-
ків. Він може застосовуватись в тому випадку, якщо всі види продукції, 
що виробляється вимірюються в одних і тих же натуральних одиницях 
виміру. По суті це спрощений спосіб еквівалентних коефіцієнтів. 

За даного способу загальні витрати комплексного виробництва ділять 
на загальну кількість отриманих продуктів і отриману собівартість одиниці 
продукції множать на кількість виробленої продукції кожного виду. Умовно 
вважається, що собівартість одиниці всіх видів продукції однакова. 

Однак даний спосіб приводить до неадекватного завищення рента-
бельності одних видів продукції і заниженню рентабельності інших. 
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Зазвичай застосовується у комплексних виробництвах, де одночасно 
одержують кілька основних продуктів і відсутня попутна продукція. Загаль-
ні витрати на виробництво розподіляються між одержаними продуктами 
пропорційною до економічно обґрунтованих коефіцієнтів. Коефіцієнти 
встановлюються виходячи з норм виходу окремих продуктів з одиниці сиро-
вини, співвідношенням витрат на обробку, сукупних споживчих властивос-
тей одержаних продуктів, фізико-хімічних властивостей продукції тощо. 

Коефіцієнти розподілу встановлені виходячи з норм виходу окремих 
видів продукції не враховують реальної ціни продуктів, що виробляють в 
одному технологічному процесі. Такий підхід до визначення коефіцієнтів 
доцільно використовувати, якщо вихід продукції визначається не якістю 
вихідної сировини, а технологічними параметрами процесу. 

Коефіцієнти розподілу, що встановлюються виходячи з сукупних 
споживчих властивостей доцільно визначати в взаємозв’язку з споживчи-
ми цінами, остільки в законодавстві не визначена оцінка «сукупних спо-
живчих властивостей». Такий спосіб визначення коефіцієнтів використо-
вується в спиртовій промисловості, а також при виробництві м’яса в 
м’ясній промисловості. Позитивним цього способу встановлення коефіці-
єнтів є забезпечення одного рівня рентабельності, але остільки коефіцієн-
ти мають прямий зв’язок з цінами він може використовуватись за умови 
товарного випуску всіх видів продукції. 

Якщо коефіцієнти розподілу встановлюються пропорційною фізико-
хімічних властивостей продуктів виробництва (температура кипіння, теп-
ловіддача тощо) то коефіцієнт базового продукту приймається за одини-
цю, а коефіцієнти розподілу на решту продуктів визначаються відносно 
базового. 

Процес калькулювання проходить декілька етапів. 
На першому етапі виконується перерахунок всіх видів продукції на 

умовну вагу всієї виробленої продукції. Натуральна вага кожного виду 
продукції множиться на коефіцієнт розподілу, а одержані результати 
складаються. Алгоритм розрахунку умовної ваги всієї виробленої продук-
ції приведений на рис. 1. 

 
 
 = ×   
 
 
 
  

 
Рис. 1. Розрахунок умовної ваги виробленої продукції 
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На другому етапі розраховується собівартість одиниці умовного виду 
продукції. Вона розраховується діленням виробничої собівартості всієї ви-
робленої продукції на умовну вагу всієї продукції. Алгоритм розрахунку со-
бівартості одиниці умовного виду продукції приведений на рис. 2. 

 
 
                                    =                                   :  
 
 

Рис. 2. Розрахунок собівартості одиниці умовного виду продукції 
 

На третьому етапі визначається собівартість одиниці окремих видів 
продукції як добуток собівартості одиниці умовної продукції і коефіцієнта 
перерахунку. Алгоритм розрахунку собівартості одиниці окремого виду 
продукції приведений на рис. 3. 

 
 
                                      =                                   × 
 
 

Рис. 3. Розрахунок собівартості одиниці окремого виду продукції 
 

Приклад 3. Внаслідок технологічного процесу виробляється п’ять видів 
продукції: продукція А — 100 т; продукція Б — 200 т; продукція В — 250 т; 
продукція Г —140 т; продукція Д — 50 т. Загальні обсяги виробництва — 
740 т. Виробнича собівартість процесу становить 180000 грн. 

Коефіцієнти розподілу витрат, встановлені виходячи з норм виходу 
окремих видів продукції: 

продукція А — 100 т : 740 т = 0,1351; 
продукція Б — 200 т : 740 т = 0,2703; 
продукція В — 250 т : 740 т = 0,3378; 
продукція Г — 140 т : 740 т = 0,1892; 
продукція Д — 50 т : 740 т = 0,0676. 

Розрахунок собівартості окремих видів продукції проведений в 
табл. 2. 

Виробнича собівартість одиниці продукції розраховується добутком 
собівартості одиниці умовного виду продукції і коефіцієнту розподілу. 
Собівартість одиниці умовного виду продукції складе — 989,61 грн 
(180000 грн : 181,89 т). 

Більш обґрунтованим є спосіб розподілу на основі вартісних показни-
ків. В цьому випадку витрати комплексних виробництв розподіляються 
пропорційною частці вартості кожного виду продукції в загальній вартості 
всієї продукції. Вартість продукції, як правило, приймається рівною до 
ринкової ціни. 
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Таблиця 2. Розрахунок собівартості виробленої продукції 
 
№ 
п/п 

Найменування 
продукції 

Обсяги ви-
робництва в 
натуральній 
вазі, тон 

Коефіцієнт 
розподілу 
витрат 

Умовні 
обсяги ви-
робництва 

(гр. 3 ×  
гр.4) 

Виробнича собівартість
одиниці 

продукції *, 
грн. 

обсягів 
виробниц-

тва, 
грн.(гр.6 ×  

гр.3)
1. Продукція А 100 0,1351 13,51 133,70 13370
2. Продукція Б 200 0,2703 54,06 267,49 53499
3. Продукція В 250 0,3378 84,45 334,29 83573
4. Продукція Г 140 0,1892 26,49 187,23 26213
5. Продукція Д 50 0,0676 3,38 66,90 3345
 Всього 740 1,0 181,89  180000

 
Собівартість кожного виду виробленої продукції розраховується за 

наступним алгоритмом: 
1. Розраховуються сумарні витрати комплексного виробництва. 
2. Визначається за даними оперативного обліку номенклатура і кіль-

кість виробленої продукції та задається її ринкова вартість. 
3. Розраховується ринкова вартість всієї виробленої в комплексному ви-

робництві продукції як сума ринкової вартості за всіма видами продукції. 
4. Розраховується частка вартості кожного виду продукції в загальній 

сумі всієї виробленої продукції. 
5. Визначається сума витрат на виробництво кожного виду продукції 

як добуток частки вартості даного виду продукції в загальній вартості на 
сумарні витрати комплексного виробництва. 

6. Розраховується собівартість одиниці продукції як відношення суми 
витратна виробництво даного виду продукції до кількості натуральних 
одиниць. 

Розглянемо застосування даного методу на конкретному прикладі. 
Приклад 4. Комплексне виробництво виробляє три види продукції — 

А, Б, В. Сумарні витрати всього виробництва склали 9200 у.о. Дані про 
кількість і ціну виробленої продукції наведені в табл. 3. 
 
Таблиця 3. Дані про виконання виробничої програми комплексного виробництва 
 
Вид про-
дукції 

Кількість 
одиниць 

виробленої 
продукції, 

од. 

Ринкова 
ціна за 
од. у.о. 

Вартість 
всього 
випуску, 
у.о. 

Частка 
вартості 
продукції 
кожного 
виду в 

загальній 
вартості, 

%

Витрати під-
приємства на 
випуск дано-
го виду про-
дукції, у.о. 

Собівартість 
одиниці 
продукції 
кожного 
виду, у.о. 

А 3000 3,0 9000 78,95 7263 2,421
Б 1000 1,2 1200 10,53 969 0,968
В 1200 1,0 1200 10,52 968 0,807

Разом * * 11400 100 9200 *
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Таким чином, розраховуючи собівартість продукції А, загальні витра-
ти комплексного виробництва 9200 у.о. ми помножили на кількість вироб-
леної продукції А 3000од. і ринкову вартість одиниці продукції А 3,0 у.о., 
отриману суму поділили на ринкову вартість всіх обсягів виробництва по 
всіх видах продукції 11400 у.о., а потім поділили на отриману кількість 
продукції А — 3000 од. 

Собівартість одиниці продукції 
9200 3000 3,0

А= :3000 2,421 у.о.
11400

× × =  

Собівартість одиниці продукції 
9200 1000 1,2

Б= :1000 0,968 у.о.
11400

× × =  

Собівартість одиниці продукції 
9200 1200 1,0

В= :1200 0,807 у.о.
11400

× × =  

Комбінований метод. Цей метод застосовується у разі одержання в 
комплексному виробництві кількох основних і попутних продуктів. Він 
поєднує два попередніх методи. 

За умови складного (багатопередільного) комплексного виробництва 
собівартість окремих видів продукції визначається в наступним алго-
ритмом: 

1. Із загальної суми витрат переділу (процесу) віднімається собівар-
тість попутної продукції. 

2. Із залишку віднімається частина витрат, що може бути прямо відне-
сена на певні види продукції. 

3. Решта витрат розподіляється між продукцією відповідно встанов-
лених коефіцієнтів розподіл. 

4. Розраховується собівартість окремих видів продукції шляхом суму-
вання прямих витрат та витрат, що розподілені з допомогою коефіцієнтів. 

5. Розраховується собівартість одиниці продукції. 
Отже, специфічною ознакою підприємств харчової та переробної 

промисловості є комплексний характер виробництва. У процесі калькулю-
вання собівартості основної продукції необхідно застосовувати методи і 
способи калькулювання собівартості, обирати методи оцінки попутної 
продукції, що регламентуються галузевими Методичними рекомендація-
ми і записуються в облікову політику підприємства та застосовувати еко-
номічно обґрунтовані алгоритми розрахунку собівартості основних видів 
продукції. 
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АУТСОРСИНГОВІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПОСЛУГИ 

Кравченко І.Й., ст.викладач 
 
Посилення кризових явищ, ризики отримання збитків, розвиток су-

часних технологій, підвищення рівня конкуренції на ринках, нові стратегії 
та інші фактори змушують підприємства шукати нові методи та інстру-
менти, які забезпечать адаптацію до сучасних умов господарювання. Од-
ним з таких напрямів є аутсорсинг. 

Вперше аутсорсинг був визнаний як бізнес-стратегія у 1989 році, хоча 
інструментарій аутсорсингу був використаний набагато раніше в автомо-
білебудівній галузі. Протягом 90-х років інструмент аутсорсингу постійно 
застосовувався і тому міцно інтегрувався в міжнародний бізнес. Спочатку 
він використовувався, в основному, в таких сферах як професійні послуги 
охорони, виробництво деталей, логістики, управління інфраструктурою, 
технічне й адміністративне обслуговування споруд, в готельному секторі. 
Пізніше розпочався новий етап розвитку, коли в результаті світової фінан-
сової кризи все більшу важливість аутсорсинг набув у сфері залучення 
людських ресурсів (HR), високотехнологічної індустрії (IT), широкого 
спектра фінансових послуг.  

На сьогодні він продовжує набирати популярності, вносячи зміни до 
способу ведення бізнесу на світовому ринку, як на локальному рівні так і 
глобально. У розвинених країнах світу аутсорсинг є невід’ємним інстру-
ментом підвищення ефективності роботи промислового виробництва та 
забезпечення конкурентоспроможності зарубіжних компаній на глобаль-
ному ринку. Аутсорсинг став одним з елементів, що забезпечили високі 
темпи економічного розвитку в таких країнах як Японія, США, Німеччи-
на, Франція, Італія. Під аутсорсингом розуміють передачу певних непро-
фільних функцій компаніям, що спеціалізуються на цьому і роблять це 
дешевше і краще. Таким чином, підприємство має змогу зосередитися на 
своїй основній діяльності, яка приносить максимальний прибуток. Вико-
ристання компаніями послуг зовнішніх підрядників, а саме фахівців у тій 
чи іншій галузі, допомагає одночасно підвищити конкурентоспроможність 
фірми в галузях, що динамічно розвиваються, а також одержати доступ до 
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необхідних професійних ресурсів при певному зниженні власних витрат 
для вирішення поставлених завдань. Не зважаючи на стрімке зростання 
ринку аутсорсингу у світі, українські компанії досить рідко застосовують 
подібні схеми на практиці. Багато вітчизняних підприємств, особливо ве-
ликих, неповністю усвідомлюють переваги аутсорсингу. Нерозвиненість 
ринку аутсорсингу, незначний рівень теоретичної розробки проблеми віт-
чизняними науковцями та висвітлення результатів прикладних дослі-
джень, пов’язаних з реалізацією успішних аутсорсинг-проектів створює 
перешкоди на шляху запровадження ефективних аутсорсингових схем на 
вітчизняних підприємствах. 

Аутсорсинг (англ. outsourcing: out — зовнішній, той, що перебуває за 
межами) — поняття, яке означає комплекс заходів, спрямованих на пере-
дачу підприємством певних процесів і функцій іншої організації, яка про-
фесійно спеціалізується у сфері поставлених завдань. Він має більш три-
валий характер взаємодії порівняно з разовими послугами. Враховуючи 
один із важливих аспектів аутсорсингу — побудовою бізнес-відносин на 
рівні «замовник — виконавець», виділяють наступні його моде-
лі: горизонтальну (американську), пірамідальну (японську) та змішану. 
При горизонтальній моделі для вирішення одного поставленого завдання 
використовується більша кількість виконавців, пірамідальна модель пе-
редбачає більш довгострокову співпрацю на перспективу з можливістю 
розвитку галузевих і міжгалузевих кластерів. В практиці аутсорсингу єв-
ропейських країн, включаючи Україну, простежується змішання пірамі-
дальної та горизонтальної моделей. 

Залежно від того, де знаходиться замовник і виконавець, а також від 
підпорядкованості між ними, можна виділити наступні види аутсорсингу: 
офшоринг — замовник і виконавець перебувають на території різних кра-
їн, при цьому виконавець є підрозділом замовника; аутсорсинг — замов-
ник і виконавець перебувають на території однієї країни, при цьому вико-
навець є незалежним підприємством; офшорний аутсорсинг — є змішаним 
видом, коли замовник і виконавець перебувають на території різних країн, 
але при цьому виконавець є незалежним підприємством. 

Залежно від завдань, які передаються на вирішення виконавцям, мож-
на виділити наступні види аутсорсингу: аутсорсинг бізнес-процесів, IT-
аутсорсинг, виробничий, який передбачає передачу частини виробничих 
процесів або всього циклу виробництва сторонній компанії. Також мож-
ливий варіант продажу частини своїх підрозділів іншим компаніям і по-
дальшу взаємодію з ними вже в рамках аутсорсингу. 

 Використання людського ресурсу — це основа успішної роботи аут-
сорсингу у світі. Серед країн-виконавців лідирують Індія, Китай, до яких 
надходять замовлення з країн Європи, США, Японії. Враховуючи світовий 
досвід можна побачити, що у США аутсорсингом користується близько  
60 % підприємств, у Європі — 45 %.Американська опитувальна компанія 
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Yankelovich Partners провели дослідження, за результатами якого 63 % 
учасників відповіли, що вони передали підрядникам кілька непрофільних 
функцій і 84 % з них були задоволені ефективністю роботи аутсорсинго-
вих компаній [1]. 

При цьому спостерігається тенденція того, що США поступово ско-
рочують частину замовлень до азіатських країн, плануючи по можливості 
переорієнтуватися на аутсорсинг всередині своєї країни. В свою чегу Япо-
нія навпаки збільшує кількість зовнішніх замовлень на аутсорсинг, які 
одержує Китай. При цьому в Японії зберігається тенденція розподілу що-
до невеликої частки аутсорсинг-замовлень на зовнішній ринок, орієнтую-
чись у своєму виборі на країни азіатського регіону. На аутсорсингу замов-
ників з європейських країн частіше працюють виконавці в країнах Східної 
та Центральної Європи, Китаї, Індії.  

Передоручення усіх фінансових питань з обліку сторонній компанії 
називається бухгалтерським аутсорсингом. Законом України «Про бухгал-
терський облік і фінансову звітність в Україні» безпосередньо передбаче-
на можливість передачі ведення бухгалтерського обліку спеціалізованій 
компанії або спеціалісту з бухгалтерського обліку, зареєстрованому як  
підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення 
юридичної особи [2]. Бухгалтерський аутсорсинг — послуга з прийняття 
аутсорсинговою компанією за договором обов’язків та відповідальності з 
виконання функцій бухгалтерської служби в іншому підприємстві чи ор-
ганізації (замовника).  

Організація бухгалтерського обліку як для юридичної особи, так і для 
фізичної особи-підприємця є справою суто індивідуальною. В західних краї-
нах менеджер або власник компанії не веде бухгалтерський облік і не конт-
ролює подання податкової звітності, а займається бізнесом. Компанії не 
тримають величезних бухгалтерських відділів, багато з них користуються 
послугами аутсорсингової бухгалтерської фірми. Найбільш вигідним аутсор-
синг є для малих та середніх підприємств. Такі організації можуть передати 
всі ділянки бухгалтерського обліку аутсорсеру. Це пояснюється тим, що  
кількість господарських операцій, зокрема відвантаження продукції, товарів 
чи надання послуг, в таких підприємствах незначна. Також бухгалтер в аут-
сорсинговій фірмі, зазвичай, має достатньо компетенції, для того щоб відпо-
вісти на всі питання даних суб’єктів господарювання. 

 На сьогодні у керівника компанії нерідко виникає питання вибору 
між власною бухгалтерською службою та залученням сторонньої бухгал-
терської фірми. При цьому він керується перевагами та недоліками однієї 
чи іншої сторони. Надаючи перевагу наявності власної бухгалтерської 
служби або штатного бухгалтера, власник бізнесу бере до уваги те, що він 
при цьому може особисто контролювати роботу працівника, також може 
на свій розсуд розпоряджатися робочим часом підлеглих, залучивши до 
виконання ними сумісних обов’язків, обмежувати рух будь-якої інформа-
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ції в межах власної компанії. Водночас, при даному виборі, керівник може 
неодноразово зіткнутися з ситуацією, коли потрібно значну частину часу 
приділяти організаційним питанням роботи бухгалтерії або кожного бух-
галтера зокрема. 

При цьому бухгалтерська аутсорсингова компанія несе повну відпові-
дальність за виконання функцій бухгалтерської служби та забезпечує безпе-
рервність роботи. ЇЇ перевагами є те, що вона постійно на робочому місці та 
завжди на зв’язку, тобто «не бере лікарняних, не іде у відпустку» і т.д.  

Приймаючи рішення про залучення аутсорсингу, компанії часто бе-
руть до уваги слідуючи переваги аутсорсингу: 

 забезпечення неупередженості та об’єктивності обліку; 
 можливість залучати до роботи компетентних фахівців, що постій-

но проходять перекваліфікацію (за кошти компанії, що надає послуги з 
аутсорсингу, а не компанії-клієнта); 

 економія часу та коштів за рахунок усунення витрат на утримання 
внутрішньо фірмового штату бухгалтерського відділу. Гнучкість при роз-
поділі витрат включає в себе скорочення постійного штату співробітників, 
залучення тимчасової робочої сили залежно від необхідності; 

 зниження витрат, який передбачає скорочення виплат, а також від-
сутність додаткового соціального пільгового пакета, який роботодавець 
надає своїм штатним співробітникам; 

 відсутність ризику переривання в роботі бухгалтера через відпуст-
ку, хворобу, звільнення, вихід на пенсію[3]. 

Проте практика застосування аутсорсингу в багатьох країнах може 
викликати також негативне ставлення. Противники виступають проти аут-
сорсингу, аргументуючи це рішення наступними наслідками, а саме: 

 багато керівників організацій з недовірою ставляться до постачаль-
ників аутсорсингових послуг за рахунок можливого витоку інформації. 
Тому при виборі компанії слід ретельніше аналізувати доступні пропози-
ції, особливо звертати увагу на її репутацію та досвід роботи на ринку; 

 формальне виконання обов’язків. Звіти, які підготовлені аутсорсе-
ром, це лише формальне виконання зобов’язань перед податковою інспек-
цією. Хоча передусім штатний бухгалтер повинен перевіряти законність 
господарських операцій та здійснювати контроль за рухом майна і вико-
нанням зобов’язань. Аутсорсингові компанії не завжди виконують ці за-
вдання належним чином; 

 ризик припинення роботи постачальника послуг. У такому випадку 
компанії необхідно буде знайти нового партнера та швидко налагодити з ним 
процес співпраці або знову здійснювати бухгалтерський облік самостійно; 

 відсутність оперативності. При передачі всього циклу бухгалтерсь-
кого документообігу зовнішній сторонній організації виникає ризик втра-
ти оперативності фінансової інформації. В даній ситуації компанії краще 
мати в штаті співробітника, який буде відповідати за оперативний фінан-
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совий облік, тобто обліковець, який буде відслідковувати взаєморозрахун-
ки з контрагентами, залишки за рахунками, інше; 

 втрату робочих місць під час дислокації виробничих процесів, що 
особливо відчутно в промисловому секторі.  

На захист аутсорсингу наводяться аргументи про більш ефективний 
розподіл ресурсів, що відповідає природі вільної ринкової економіки у 
світі. Експерти стверджують, що при правильному формуванні та оформ-
ленні договору про співпрацю з аутсорсинговою компанією даними ризи-
ками можна знехтувати. При цьому компанія зможе отримувати лише ви-
годи від передачі ведення бухгалтерського обліку сторонній організації. 
Основною відмінністю аутсорсингу від інших форм співпраці є гарантії 
відповідальності з боку виконавця, а також наявність постійної основи та-
кого співробітництва. Важливим є те, що аутсорсинг підвищує конкурен-
тоспроможність тих компаній, які його використовують, а це веде до під-
вищення якості обслуговування для споживачів. Механізм оплати праці 
аутсорсингу абсолютно прозорий: аутсорсер встановлює ціну на свої пос-
луги, виходячи з очікуваної рентабельності. Рівень рентабельності часто 
визначається спільно із замовником шляхом переговорів [4, с. 20]. 

Головною причиною, яка стримує розвиток аутсорсингових фірм в 
Україні — це брак навчених, кваліфікованих і готових працювати за умо-
вами аутсорсингу фахівців-бухгалтерів. З одного боку клієнти погоджу-
ються на часткову передачу бухгалтерських функцій, а інші — розуміють, 
що потрібно змінюватися та вчитися. Необхідно вже зараз готувати кадри 
й опановувати технології, які зможуть скласти конкуренцію. Впроваджен-
ням професійного навчання для фахівців аутсорсингових компаній займа-
ється ряд міжнародних організацій, наприклад, CIMA. Федерація профе-
сійних бухгалтерів і аудиторів запроваджує спеціальну програму навчан-
ня, так як фахівець з бухгалтерського аутсорсингу повинен знати не тільки 
бухгалтерський і податковий облік, він зобов’язаний орієнтуватися в біз-
нес-процесах, володіти програмним забезпеченням, причому не тільки 1С, 
де немає певної низки аналітичних функцій, а сучасним, наприклад, SAP 
Business One.  

У європейських країнах підприємства вже давно зрозуміли, що бух-
галтерський аутсорсинг дає можливість значно оптимізувати витрати біз-
несу, зробити його більш мобільним і прибутковим. Законодавством 
України передбачено право компаній «передати на договірних засадах ве-
дення бухгалтерського обліку спеціалізованій організації або бухгалтерові-
фахівцеві». Проте українські компанії поки надають перевагу штатним 
бухгалтерам [3].  

Ведення бухгалтерського обліку (аутсорсинг) на сьогодні є одним з 
найбільш поширених видів аудиторських послуг і займає до 30 % в зага-
льному обсязі робіт аудиторських фірм. Перелік послуг, які можуть нада-
вати аудитори (аудиторські фірми), визначається Аудиторською палатою 
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України відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. В європейських 
країнах 80 %, в США 90 %, в Ізраїлі 96 % компаній успішно передають 
бухгалтерію на аутсорсинг, оптимізуючи витрати бізнесу, а в Україні, за 
різними оцінками, лише 5 %, хоча, в законодавстві, серед способів органі-
зації обліку, прописана можливість передати ведення бухгалтерії спеціалі-
зованій фірмі [5]. Обсяги послуг, які можуть надавати аутсорсингові фір-
ми в Україні, обмежено лише фінансовою спроможністю замовника. Вони 
можуть розробити облікову політику, скласти баланс, оформити банківсь-
кі документи чи повністю взяти на себе весь бухгалтерський облік. 

Для розвитку аутсорсингу в будь-якій країні важливими є наступні 
фактори: наявність кваліфікованого персоналу; відносно низька вартість 
виконання робіт; підтримка держави (створення вільних економічних зон, 
сприятливий податковий клімат); наявність навчальних закладів, які го-
тують необхідні кадри; юридична база, що забезпечує захист авторських 
прав і переданих конфіденційних даних; наявність відповідної інфраст-
руктури; відсутність між виконавцями і замовниками мовного та культур-
ного бар’єрів; ділова репутація компаній-виконавців, яка завойовується 
багаторічною якісною роботою і підтверджується відповідними міжна-
родними сертифікатами якості [4, с.19]. 

Активному впровадженню аутсорсингу в Україні найбільш заважає 
відсутність його нормативно-правого регулювання. Українське право ре-
гулює аутсорсинг виключно у контексті аналогії до деяких правових норм, 
але водночас законодавство визначає економічну взаємодію через укла-
дання договорів, а також те, що кожен має право займатись підприємни-
цькою діяльністю, яка не заборонена законом. Проблемним питанням є 
також те, що немає визначення процесів аутсорсингу та відсутність конт-
ролю та відповідальності за порушення [6, с.51]. 

Сьогодні бухгалтерський аутсорсинг в Україні знаходиться на стадії 
формування. Для його активізації необхідно створити законодавчу базу, 
забезпечити працівників, які будуть звільнені внаслідок переходу на пос-
луги аутсорсингових компаній, компенсаційним пакетом і т.д. Слід заува-
жити, що велике значення має те, що передавати аутсорсерам потрібно 
саме непрофільні функції підприємства. Лише в цьому випадку це буде 
ефективною стратегією бізнесу, що дозволить знизити витрати та покра-
щити ведення бухгалтерського обліку. Проте головним при аутсорсингу 
залишається чіткий контроль та аналіз усієї діяльності підприємства, щоб 
раціонально визначати обсяг робіт, які будуть передані компанії-
аутсорсеру. Саме тому бухгалтерський аутсорсинг є одним з найефектив-
ніших інструментів бізнесу, що надає значні конкурентні переваги. 

Важливим показником, на який варто орієнтуватись підприємству 
споживачу аутсорсингових послуг, є економічний ефект, який полягає в 
економії витрат при веденні обліку аутсорсером порівняно із веденням 
обліку власною бухгалтерською службою. Застосування бухгалтерського 
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аутсорсингу в організації сприяє підвищенню основних показників діяль-
ності фірми, значно знижує ризик спотворення звітності, і, разом з цим, 
дозволяє зосередити увагу на головних функціях підприємства. Аутсор-
синг бухгалтерського обліку є перспективним напрямом для підприємств, 
які прагнуть досягнути максимальної ефективності в умовах загострення 
конкурентної боротьби. 

Кризові ознаки в економіці України стимулюють компанії до пошуку 
більш ефективних рішень в організації своєї діяльності. Сьогодні вітчиз-
няному бізнесу бракує досвіду у застосуванні аутсорсингових послуг для 
організації і ведення бухгалтерського обліку. Але, враховуючи світові та 
європейські тенденції, можна очікувати, що євроінтеграційні процеси та 
загострення конкурентної боротьби на ринку фінансових послуг, сприя-
тимуть активізації розвитку аутсорсингу в Україні. Тому атусорсинг бух-
галтерського обліку стає перспективним та актуальним для українських 
підприємств.  
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ ЯК ФОРМА ОПТИМІЗАЦІЇ 

ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ  
Духновська Л.М., канд. екон. наук, доцент  

 
Сучасні технології надають підприємствам можливості, які дозволяють 

вижити під час всесвітньої пандемії. Одним із прикладів такої технології є 
бухгалтерський аутсорсинг, що дозволить оптимізувати витрати на оплату 
праці. Спеціалізації компаній на окремих бізнес-процесах стають усе більш 
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важливими з погляду забезпечення їхньої життєздатності та конкуренто-
спроможності у довгостроковій перспективі. Тобто надзвичайно важливим 
являється гнучкість і оперативна реакція суб’єкта господарювання на швидкі 
зміни зовнішнього середовища. 

Під час пандемії бізнес знаходиться в пошуках ефективних форм за-
лучення та управління персоналом, щоб скоротити витрати на оплату пра-
ці і зменшити податковий тягар зі сплати ЄСВ. В цих нестабільних еконо-
мічних умовах усе більше постає проблема щодо пошуку нових засобів 
оптимізації виробництва, скорочення витрат, пошуку нових партнерів, а 
також сприяння розвитку бізнесу у цілому, а як наслідок — й економіки 
держави. Тому все частіше підприємці стикаються із таким економічним 
«феноменом XX сторіччя», який є досить поширеним у світовий практиці, 
як аутсорсинг. Саме тому проведене дослідження набуває особливої ак-
туальності. 

Так як аутсорсинг більш розвинений у міжнародній практиці ведення 
бізнесу, його ключові аспекти більш повно розкриті у працях зарубіжних 
вчених — С. Клеменса, М. Долена, Ж.-Л. Бравара, Дж. Б. Хейвуда, О. Мор-
щагін, А. Тищенко, Е. Макеєва, Н. Штангей, Л. Рибіна, Н. Пирець, О. Попко, 
Ш. Дугінець, І. Колесник, М. Дзюба, Д. Трачова та інші.  

Проте в наукових працях таких вітчизняних учених, як Григо-
рак М.Ю., Зозульов О. В., Манойленко О. В. та ін., було висвітлено теоре-
тичні й прикладні аспекти формування і розвитку аутсорсингової форми 
підприємницької діяльності. 

Однак проблема визначення правової природи аутсорсингових відно-
син в названих роботах не знайшла свого вирішення, у зв’язку з чим стала 
предметом дослідження цієї статті. 

Метою статті є висвітлення значення поняття «аутсорсинг», пере-
ваг та недоліків його застосування, проблем правового регулювання, ана-
ліз сучасного стану застосування, а також впливу аутсорсингу на націо-
нальну економіку країни. 

У процесі дослідження були застосовані такі загальні та конкретні на-
укові методи дослідження: системний підхід, методи логічного узагаль-
нення та порівняння, наукової абстракції, методи синтезу, логічного уза-
гальнення та аналогій. 

Методологічну базу дослідження склали наукові праці вітчизняних, 
зарубіжних учених та провідних фахівців, аналітичні матеріали з пробле-
ми дослідження. 

Поняття «аутсорсинг», що походить від англійського «outside resource 
using» і означає використання зовнішніх ресурсів, почало активно викори-
стовуватися наприкінці 80-х рр. ХХ ст. Незважаючи на те, що саме понят-
тя з’явилось не так давно, джерела аутсорсингу були яскраво помітні ще 
на початку ХХ ст., коли на фоні жорсткої конкурентної боротьби автомо-
більних гігантів General Motors і Ford їхніми керівниками здійснювались 
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процеси передачі низки допоміжних функцій спеціалізованим компаніям 
для того, щоб зменшити рівень витрат і оптимізувати бізнес-процеси. На-
далі таку передачу неприбуткових функцій спеціалізованій сторонній фі-
рмі почали називати аутсорсингом [1]. 

Сутність аутсорсингу полягає в покращенні ефективності діяльності 
компанії, вивільненні ресурсів за рахунок передачі окремих непрофільних 
функцій стороннім спеціалізованим компаніям для отримання можливості 
зосередитись на основній діяльності фірми та подальшому її розвитку і 
розширенню [2]. 

Відмітимо, що подібні визначення аутсорсингу почали виникати в на-
уковій і бізнес-літературі тільки в останнє десятиліття. Ні в економічній, а 
тим більше ні в юридичній літературі немає єдиного розуміння цього по-
няття. Не можливо не погодитись з тим, що найбільш вдалим трактуван-
ням, яке розкриває економічну сутність аутсорсингу, на думку західних та 
вітчизняних економістів, є визначення, запропоноване Дж. Хейвудом у 
його книзі «Аутсорсинг: у пошуках конкурентних переваг», яке звучить як 
«…переведення внутрішнього підрозділу або підрозділів підприємств та 
всіх, пов’язаних з ним активів в організацію постачальника послуг, що 
пропонує надати певну послугу протягом певного часу за домовленою ці-
ною» [3]. 

На сьогоднішній день, аутсорсингові компанії України надають до-
сить великий спектр послуг в сфері обліку та оподаткування, а саме: 

 постановка і автоматизація бухгалтерського обліку; 
 розробка облікової політики підприємства; 
 підготовка фінансової звітності відповідно до українських стандар-

тів бухгалтерського обліку, а також, у разі необхідності, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності; 

 аутсорсинг різних ділянок бухгалтерії; 
 аутсорсинг розрахунку заробітної плати; 
 бухгалтерське обслуговування; 
 проведення звірок даних обліку (звітності), сформованих із засто-

суванням різних стандартів бухгалтерського обліку (звітності); 
 бухгалтерський і податковий консалтинг;  
 відновлення бухгалтерського обліку; 
 кадровий аудит та супровід; 
 підготовка та подання обов’язкової статистичної звітності; 
 послуги мікробізнесу. 
Слід зазначити, що прийняття рішення про застосування аутсорсингу 

являється складним кроком, який напряму стосується стратегічних інте-
ресів компанії, тому воно покладається на вищу ланку керівництва, а та-
кож включається до корпоративної стратегії підприємства. Фактично це 
рішення означає вибір між власним виробництвом і придбанням послуг 
«на боці» та пов’язане з аналізом як справжнього стану справ у компанії, 
так і можливих ризиків аутсорсинг-проектів.  
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Тому слід описати основні переваги та недоліки використання підп-
риємствами аутсорсингу (табл. 1). 
 
Таблиця 1. Переваги та недоліки використання аутсорсингу на підприємствах 
 

Переваги Недоліки 
Зниження собівартості функцій, що пере-
даються виконавцю 

Можливість втрати контролю над власними 
ресурсами та певною частиною виробництва

Збільшення рівня якості та надійності Зниження продуктивності праці власних пра-
цівників

Можливість концентрація уваги на осно-
вних цілях підприємства 

Виникнення витрат при передачі другорядних 
функцій

Доступ до додаткових ресурсів, нових 
технологій та знань 

Можливість зниження якості товарів та послуг

Скорочення операційних витрат Загроза рейдерської атаки з боку аутсорсера
Збільшення швидкості виходу товарів 
підприємства на ринок

Ризик витоку комерційної інформації підпри-
ємства

Можливість створення ефективнішої сис-
теми управління 

Відсутність чітких правил співпраці  

Можливість виходу підприємства на нові 
ринки збуту 

Навчання чужих спеціалістів замість своїх

Зменшення витрат на навчання персоналу Необхідність чіткого планування витрат 
Збільшення сегмента ринку, який охоп-
лює підприємство 

Відсутність досвіду спілкування з аутсорсин-
говими компаніями

Зниження собівартості функцій, переда-
них аутсорсеру 

Новизна сфери аутсорсинку в Україні 

Зростання інвестиційної привабливості 
компанії 

Невелика кількість аутсорсингових компаній 
на ринку 

Розподіл та зменшення ризиків 
*Джерело: складено автором 
 

На нашу думку, головною перевагою являється швидкість та зруч-
ність вирішення виробничих питань, оскільки аутсорсингові організації 
пропонують готову до використання систему. 

Крім того, збільшення сегмента ринку, який охоплює підприємство, 
дозволяє сфокусувати увагу на основному виробництві, знизити інвесту-
вання в неосновні фонди, швидко реагувати на зміни на ринку і зміни усе-
редині підприємства та дає можливість обійтися без розширення штату і 
скоротити накладні витрати на навчання персоналу. 

Проте, існує ряд серйозних факторів, які стримують розвиток аутсор-
сингу. Його ефективність можлива тільки за умови повної прозорості від-
носин і встановлення надійних партнерських взаємостосунків між органі-
заціями, що уклали договір про надання послуг аутсорсингу [4]. 

Слід зазначити, що на сьогодні ринок аутсорсингових послуг пока-
зує значне зростання в світовому масштабі практично у всіх секторах 
економіки. Найбільш активно розвивається ІТ галузь. Згідно з опубліко-
ваними компанією Deloitte даними, 31 % ІТ послуг в 2018 році в світі 
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надавалися на основі аутсорсингу. Серед лідерів також знаходиться 
охорона здоров’я та HR сектор, де зростання в минулому році склало 
36 % і 32 % відповідно. Компанії також бачать значну вигоду в передачі 
фінансових послуг третім особам, тут зростання склало 30 %. Розвиток 
аутсорсингових послуг відбувається ривками, гостро реагуючи на вплив 
зовнішніх факторів [5]. 

В свою чергу існує ряд чинників, які створюють несприятливе сере-
довище для розвитку і запровадження аутсорсингу в Україні. Сюди відно-
сять звичку керівних ланок підприємства завжди мати біля себе свого бух-
галтера, недовіру стосовно нерозголошення комерційної таємниці та нев-
певненість у професіоналізмі працівників сторонньої компанії. Проте такі 
керівники, які не довіряють стороннім спеціалізованим фірмам, не беруть 
до уваги той факт, що такі компанії в силу своєї вузької спеціалізації за-
безпечені великою кількістю висококваліфікованих працівників, які ве-
дуть багато фірм та мають хороший досвід у багатьох різних сферах ді-
яльності [6]. 

Крім того, в Україні основними перешкодами для розвитку аутсорси-
нгу є недостатня підтримка на державному рівні, складність контролю за 
діяльністю аутсорсера, непередбачуваність його економічного стану, не-
надійність партнерських відносин та інші. 

При складанні договорів про надання аутсорсингових послуг з веден-
ня бухгалтерського обліку необхідно чітко розуміти відповідальності сто-
рін таких партнерських відносин.  

Розуміння необхідності визначення та закріплення різних рівнів дос-
тупу до інформації для різних фахівців аутсорсингової компанії з чіткою 
вказівкою функцій, які вони повинні виконувати в межах поставлених за-
вдань та рівнів доступу, може вберегти Замовника від негативних наслід-
ків у результаті заволодіння відомостями, що складають конфіденційну 
інформацію і комерційну таємницю. Отже, підприємства, що надають аут-
сорсингові послуги з ведення бухгалтерського обліку, можуть домогтися 
максимальної захищеності усіх видів інформації і, що досить важливо, 
сформувати відповідальне ставлення у своїх співробітників до даних, з 
якими вони щоденно працюють [7]. 

Отже, проведене дослідження свідчить, що аутсорсинг є новим про-
гресивним методом ведення бізнесу, який полягає у передачі деяких 
функцій, які не стосуються основного виробництва, аутсорсинговим 
компаніям, які спеціалізуються саме на цьому і забезпечені висококва-
ліфікованим персоналом. Запровадження аутсорсингу на вітчизняних 
підприємствах — це новий вид співробітництва, який дозволить підпри-
ємствам ефективніше функціонувати, вивільнити додаткові ресурси і 
спрямувати їх на розвиток підприємства, а також суттєво посилити кон-
курентні позиції на ринку. 

Проте питання оцінки економічної ефективності впровадження аутсо-
рсингу на підприємствах, вдосконалення законодавства України в цій 
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сфері, а також налагодження механізму довіри до постачальників аутсор-
сингу потребують подальшого розвитку. 
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Сучасні умови функціонування суб’єктів господарювання і виклики  

тарнсформації економічного середовищ вимагають якісно нових підходів до 
оцінки фінансової стійкості, встановлення й обґрунтування чинників впливу 
на рівень аналітичних показників в системі фінансового управління. Винят-
кового значення набуває встановлення переліку коректних кількісних і якіс-
них індикаторів з фокусуванням на стабільність і надійність перспективного 
розвитку підприємства як партнера в бізнес-середовищі, його спроможність 
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маневрувати фінансовими ресурсами для забезпечення бажаного / цільового 
результату діяльності. Актуальність проблеми посилюється щодо різноас-
пектності складників облікової політики і їх призначення, зокрема, форму-
вання якісного інформаційного забезпечення управління підприємством. 
Тому важливого значення набуває вивчення сучасного стану розвитку мето-
дології обліку, перегляд, активний пошук та узагальнення інформації щодо 
обґрунтування взаємозв’язку і впливу між обліковою політикою і рівнем фі-
нансової стійкості сучасного підприємства.  

Перед обліковою науковою спільнотою постає завдання коректного 
оцінювання. Вимірювання стає першочерговим завданням менеджменту. 
Виникає об’єктивна необхідність відбору ключових показників (індикато-
рів) для раціонального встановлення і відслідковування динаміки і рівня 
фінансової стійкості. Вагомість проблематики пов’язано зі своєчасним 
встановленням нетипових ситуацій і станів з фокусуванням на можливість 
постійного відслідковування рівня фінансової стійкості підприємства.  

Мета роботи полягає в систематизації теоретичних і прикладних ас-
пектів методичної складової облікової політики підприємства й обґрунту-
вання її впливу на рівень показників оцінювання фінансової стійкості. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких 
наукових завдань: 

 на основі аналізу опублікованих праць дослідників виокремити скла-
дники облікової політики сучасного підприємства з позиції обліково-
аналітичного забезпечення ухвалення економічних / управлінських рішень; 

 за результатами вивчення чинних нормативно-правових актів і спе-
ціальних фахових видань щодо вітчизняного і зарубіжного досвіду з про-
блем аналізу фінансової звітності встановити перелік пріоритетних показ-
ників оцінювання фінансової стійкості підприємства;  

 обґрунтувати вплив обраних елементів методичної складової облі-
кової політики за окремими об’єктами обліку на рівень фінансової стійко-
сті підприємства. 

В ході дослідження використано такі методи і прийоми: наукового 
інформаційного пошуку і когнітивний метод (для узагальнення складників 
облікової політики підприємства; для систематизації показників фінансо-
вої стійкості); критичного аналізу й узагальнення теоретичних дослі-
джень, методи і прийоми структурно-логічного аналізу, групування, сис-
темний метод (для систематизації методів оцінювання окремих об’єктів 
бухгалтерського обліку; для відбору пріоритетних показників оцінювання 
фінансової стійкості підприємства; для формування інформаційної моделі 
розрахунку аналітичних показників фінансової стійкості); дедукції, сис-
темного аналізу (для встановлення й обґрунтування формату управлінсь-
кого звіту); експериментального методу (при апробації запропонованих 
теоретичних і методичних положень). Водночас використано загальнона-
укові методи наукових досліджень — аналіз, синтез, індукція. 
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Теоретичною основою наукового дослідження слугували сучасні дру-
ковані наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері обліку і ме-
неджменту, опубліковані статті в наукових збірниках і періодичних ви-
даннях, ресурси мережі Інтернет з проблематики бухгалтерського обліку і 
звітності підприємства, фінансового аналізу й обліково-аналітичного за-
безпечення менеджменту, а також базу даних, що зібрано в процесі вико-
нання науково-дослідної теми «Методологічні особливості системи облі-
ку, аналізу та контролю результатів функціонування підприємств харчової 
промисловості на засадах ощадливості». 

Результати дослідження. 
Відповідно до чинного законодавства бухгалтерський облік кожним 

суб’єктом господарювання ведеться з дотриманням визначених принципів, 
методів, процедур, які встановлюються обліковою політикою підприємства. 
Для раціональної організації системи бухгалтерського обліку на підприємст-
ві все більшого значення набуває облікова політика як інструмент регулю-
вання організаційних, методичних, методологічних, технічних, технологіч-
них аспектів обліково-аналітичного забезпечення управління підприємст-
вом. Дефініцію «облікова політика» визначено в Законі України «Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність в Україні» як сукупність принци-
пів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання 
та подання фінансової звітності [1, ст. 1]. Міжнародним стандартом бухгал-
терського обліку (IAS) 8 »Облікові політики, зміни в облікових оцінках та 
помилки» закріплено таке визначення облікової політики — певні принци-
пи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом госпо-
дарювання при складанні та поданні фінансової звітності [2, с. 2]. Розкриття 
облікової політики в частині методів оцінювання і їх суттєвих змін відповід-
но до принципу безперервності розглядається як невід’ємний складовий 
елемент фінансової звітності [3, п. 24].  

Положення облікової політики сучасного підприємства як інструмен-
та обліково-аналітичного забезпечення має бути спрямовано на розкриття 
інформації [1, ст. 4, ст. 8 п. 5; 2, с. 4–5; 3, п. 16–19]:  

 зіставної на підставі неухильного дотримання, насамперед, прин-
ципів безперервності, обачності, нарахування та відповідності доходів і 
витрат та інших принципів;  

 суттєвої, що обумовлено визнанням, оцінюванням, фіксуванням, 
відображенням, розкриттям та консолідацією даних;  

 достовірної через дотримання принципу історичної (фактичної) со-
бівартості під час оцінювання за ціною придбання чи вартістю виготов-
лення. 

Реалії сьогодення вимагають від суб’єкта господарювання здійснюва-
ти розроблення облікової політики з фокусуванням на задоволення інфор-
маційних потреб, в першу чергу, керівництва і менеджменту і враховувати 
багатовекторність обліково-аналітичного забезпечення. Огляд наукових 
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публікацій вітчизняних і зарубіжних дослідників надав можливість зроби-
ти висновок про дискусійність виокремлення коректних напрямів / аспек-
тів / елементів формування облікової політики:  

 основні аспекти: організація, методологія, технологія обліку [4, 
с. 154–167, 5, с. 44–50]; 

 взаємопов’язані системи: фінансовий облік, управлінський облік, 
стратегічний облік, податкові розрахунки, аналітичне забезпечення [5, 
с. 44–48; 6, с. 114–168; 7, с. 19–28; 8, с. 203–204; 9, с. 7–17; 10, с. 46–47]. 

В межах дослідження прийнято враховувати зазначені основні аспек-
ти і взаємопов’язані системи. Так, в межах організаційного аспекту до-
цільно передбачити організаційну побудову облікового підрозділу з виз-
наченням його місця в структурі управління підприємством, а також взає-
модії зі структурними підрозділами і конкретними виконавцями, а також 
зацікавленими сторонами у співпраці з підприємством. За технологічним 
аспектом визначається технологія відображення результатів господарсь-
ких операцій і узагальнення їх у звітності. Найскладнішим і найвідповіда-
льнішим є формування облікової політики за аспектом «Методологія», де 
визначаються і закріплюються способи ведення за взаємопов’язаними си-
стемами фінансового обліку, управлінського обліку, стратегічного обліку, 
податкових розрахунків та аналітичного забезпечення об’єктів, які мають 
альтернативні способи відображення. Перелік вичерпних альтернатив за-
тверджено відповідними нормативно-законодавчими актами. В табл. 1 
представлено фрагментарну систематизацію альтернативних варіантів ме-
тодологічного аспекту щодо окремих об’єктів обліку. 
 
Таблиця 1. Альтернативні варіанти методологічного аспекту облікової політики 
підприємства (фрагментарно) 
 

Об’єктів  
обліку 

Методологічний аспект 
облікової політики Альтернативні варіанти 

Активи, Не-
оборотні ак-
тиви, Основні 
засоби, ПСБО 
7 

Строк корисного викори-
стання об’єкта основних 
засобів 

Встановлюється підприємством самос-
тійно 

Порядок визначення лік-
відаційної вартості осно-
вних засобів 

Встановлюється підприємством самос-
тійно 

Вартісні ознаки предме-
тів, що входять до складу 
малоцінних необоротних 
матеріальних активів

Можуть установлюватися підприємст-
вом самостійно 

Методи амортизації ос-
новних засобів 

 прямолінійний;
 зменшення залишкової вартості; 
 прискореного зменшення залишкової 
вартості; 
 кумулятивний; 
 виробничий
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Продовження табл. 1 

Об’єктів 
обліку 

Методологічний аспект 
облікової політики Альтернативні варіанти 

 Методи амортизації ін-
ших необоротних матері-
альних активів 

 прямолінійний;
 виробничий; 
 нарахування амортизації в межах 
50 % амортизації в першому місяці ви-
користання об’єкта і решти 50 % вартос-
ті в місяці їх вилучення з активів (спи-
сання з балансу) внаслідок невідповід-
ності критеріям визнання активом (сто-
совно малоцінних необоротних активів і 
бібліотечних фондів); 
 метод нарахування 100 % вартості в 
першому місяці використання об’єкта 
(стосовно малоцінних необоротних ак-
тивів і бібліотечних фондів) 

Переоцінка необоротних 
активів 

Встановлюється підприємством самос-
тійно 

Величина вартісного крите-
рію належності матеріаль-
ного активу до малоцінних 
необоротних активів 

Встановлюється підприємством самос-
тійно 

Активи, Обо-
ротні активи, 
Запаси, 
ПСБО 9 

Одиниця обліку запасів  найменування;
 однорідна група (вид) 

Активи, Обо-
ротні активи, 
Запаси, 
ПСБО 9 

Порядок обліку та розпо-
ділу транспортно-
заготівельних витрат 

 віднесення прямо до первісної вартос-
ті придбаних запасів; 
 застосування окремого субрахунку об-
ліку транспортно-заготівельних витрат; 
 оцінка товарів за цінами продажу та 
окремого субрахунку обліку транспорт-
но-заготівельних витрат (на підприємст-
вах роздрібної торгівлі) 

Методи оцінки вибуття 
запасів 

 ідентифікованої собівартості відпо-
відної одиниці запасів; 
 середньозваженої собівартості; 
 собівартості перших за часом над-
ходження запасів (ФІФО); 
 нормативних витрат; 
 ціни продажу

Періодичність визначення 
середньозваженої собівар-
тості одиниці запасів 

 за звітний місяць;
 на дату операції 
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Закінчення табл. 1 

Об’єктів 
обліку 

Методологічний аспект 
облікової політики Альтернативні варіанти 

Зобов’язання, 
ПСБО 11 

Створення забезпечень 
для відшкодування на-
ступних (майбутніх) ви-
трат і платежів 

 на виплату відпусток працівникам;
 на додаткове пенсійне забезпечення; 
 на виконання гарантійних зо-
бов’язань; 
 на реструктуризацію; 
 на виконання зобов’язань за обтяжли-
вими контрактами

Дохід, 
ПСБО 15 

Методи оцінки ступеня 
завершеності операції з 
надання послуг 

 вивченням виконаної роботи; 
 визначення питомої ваги обсягу пос-
луг, наданих на певну дату, у загально-
му обсязі послуг, які мають бути надані; 
 визначення питомої ваги витрат, по-
несених підприємством у зв’язку з на-
данням послуг, у загальній очікуваній 
вартості таких витрат 

Витрати, 
ПСБО 16  

Методи калькулювання 
виробничої собівартості 
продукції (робіт, послуг)

Самостійно обираються підприємством

Перелік і склад статей ка-
лькуляції виробничої собі-
вартості продукції (робіт, 
послуг) 

Самостійно обираються підприємством

Перелік і склад змінних і 
постійних загальновироб-
ничих витрат 

Самостійно обираються підприємством

Бази розподілу загально-
виробничих змінних та 
розподілених постійних 
загальновиробничих ви-
трат 

 години роботи;
 заробітна плата; 
 обсяг діяльності; 
 прямі витрати;  
 тощо

* Джерело: самостійно систематизовано І.В. Колос на підставі чинних П(С)БО 
 

Отже, створення облікової політики на підприємстві є досить трудо-
містким процесом, спрямованим на врахування унікальності функціону-
вання і водночас розкриття достатньої й достовірної інформації у звітнос-
ті. Формування статей фінансової звітності здійснюється відповідно до 
вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які передбачають 
можливість обрання з числа дозволених альтернатив і застосування пев-
них методів щодо оцінювання активів, зобов’язань, доходів, витрат та фі-
нансових результатів. Залежно від обраних методів, показники фінансової 
звітності можуть мати різні значення. Саме тому для забезпечення 
об’єктивної й неупередженої інформації про фінансово-господарську дія-
льність підприємства, доцільно ретельно вивчати й виважено підходити до 
визначення й закріплення окремих методів в обліковій політиці.  



76 

Порядок аналізу фінансового стану підприємства, зокрема фінансової 
стійкості, в Україні регламентується нормативними документами, які  
затверджено такими державними органами як: 

1. Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та орга-
нізацій [11, 12]; 

2. Міністерство фінансів України [13]; 
3. Міністерство економіки України [14]; 
4. Фонд державного майна України [13]; 
5. Державна податкова адміністрація України [15]; 
6. Центральна спілка споживчих товариств України [16]. 
Одним з дискусійних питань є визначення сукупності коректних ана-

літичних показників з подальшим виокремленням серед них переліку 
пріоритетних з позиції зацікавленої сторони або обґрунтування економіч-
ного / управлінського рішення. В табл. 2 узагальнено перелік показників, 
які може бути обрано для проведення аналізу фінансової стійкості підпри-
ємства. Розгляд і вивчення чинних нормативних актів і опублікованих ре-
комендацій в наукових працях дослідників, де визначено перелік показни-
ків аналізу фінансового стану підприємства і алгоритм їх розрахунку до-
зволив зробити такі висновки: 

1. Відсутність єдиної прийнятої назви окремих показників (зокрема, 
коефіцієнт автономії визначено як коефіцієнт незалежності [11], коефіці-
єнт платоспроможності [13], коефіцієнт фінансової автономії [14], коефі-
цієнт забезпеченості власним капіталом [16], коефіцієнт абсолютної авто-
номії [17, с. 140]). 

2. Перелік показників для оцінювання не є тотожний (підприємством 
може бути використано понад 40 показників для оцінювання [12, п. 3.1], в 
наукових працях дослідників від 6 показників [18, с. 196] до 
32 індикаторів [19, с. 250]). Деякими дослідниками запропоновано виок-
ремлювати показники-стимулятори і показники-дестимулятори [18, 
с. 196]. 

3. Формула для розрахунку окремого показника може мати деякі від-
мінності / особливості. 

4. Вагомість показників визначається метою (аспектом) проведення 
аналізу фінансового стану підприємства. 

В межах виконаного авторського дослідження запропоновано обрати 
доцільну сукупність пріоритетних показників оцінювання фінансової 
стійкості підприємства: 

 коефіцієнт фінансової незалежності (автономії); 
 коефіцієнт фінансової стійкості; 
 показник фінансового левериджу; 
 коефіцієнт маневреності власного капіталу; 
 коефіцієнт фінансової залежності; 
 коефіцієнт концентрації позикового капіталу. 
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Таблиця 2. Узагальнення показників оцінювання фінансової стійкості підприємства 
 

Автор 
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М
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-
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, %
 

Коефіцієнт фі-
нансової неза-
лежності (авто-
номії) 

+  + +  + + + +  + 9 75,0 

Коефіцієнт за-
безпеченості 
власним капіта-
лом (автономії) 

     +    +  2 16,7 

Коефіцієнт фі-
нансової стій-
кості  +  +  +  +  + + 7 58,3 

Показник фі-
нансового леве-
риджу  

+ +  +       + 5 41,7 

Коефіцієнт за-
безпечення влас-
ними коштами / 
засобами 

+   +    +    4 33,3 

Коефіцієнт фі-
нансування  + +  + +  4 33,3 

Коефіцієнт ма-
невреності влас-
ного капіталу   + +  + + +  + + 8 66,7 

Коефіцієнт фі-
нансової залеж-
ності    +     + + + 5 41,7 

Коефіцієнт кон-
центрації пози-
кового капіталу    +    + +  + 5 41,7 

Коефіцієнт 
структури дов-
гострокових 
вкладень 

   +    +    3 25,0 

Коефіцієнт дов-
гострокового 
залучення пози-
кових коштів 

   +    +    3 25,0 

Коефіцієнт 
структури пози-
кового капіталу    +    +    3 25,0 

Коефіцієнт 
співвідношення 
позикових та 
власних коштів 

   +    +  +  4 33,3 

Інші показники 1 6 1 14 3 4 3 23 11 3 4 
* Джерело: складено І.В. Колос 



78 

Головним аргументом при відборі показників є відповідність меті 
проведення оцінювання: забезпечення достатнього рівня фінансової стій-
кості підприємства. В роботі використано методичний підхід до форму-
вання системи показників фінансової стійкості підприємства, який перед-
бачає послідовне взаємоузгоджене обґрунтування мети і переліку пріори-
тетних показників. 

Проблема розроблення інформаційних моделей аналітичних показни-
ків є важливою складовою забезпечення виконання коректних розрахун-
ків. Розроблено інформаційну модель (табл. 3) за такими складниками:  
назва показника; мета проведення оцінювання; алгоритм розрахунку (роз-
рахункова формула); джерело інформації. Використання такої інформа-
ційної моделі дозволить провести якісне оцінювання рівня фінансової 
стійкості підприємства і сприятиме отриманню достовірних результатів. 

 
Таблиця 3. Інформаційна модель пріоритетних показників оцінювання фінансової  
стійкості підприємства 
 
Назва показ-

ника 
Мета проведення оці-

нювання 
Алгоритм розрахунку 

Джерело 
інформації

Коефіцієнт 
фінансової 
незалежності 
(автономії) 

Встановити частку 
власного капіталу в 
загальній сумі капіталу 
підприємства  

Сума власного капіталу, тис. грн р. 1495
Загальна сума капіталу підприємства, 

тис. грн 
р. 1900

Коефіцієнт 
фінансової 
стійкості 

Встановити частку 
стабільних джерел фі-
нансування в загальній 
сумі капіталу підпри-
ємства 

Сума власного капіталу, тис. грн + 
+ Сума довгострокових зобов’язань,  

тис. грн

р. 1495 + 
+ р. 1595 

Загальна сума капіталу підприємства, 
тис.грн.

р. 1900

Показник 
фінансового 
левериджу 

Встановити залежність 
підприємства від дов-
гострокових і поточ-
них зобов’язань  

Загальна сума капіталу підприємства, 
тис. грн – Сума власного капіталу,  

тис. грн
р. 1900 – 
– р. 1495

Сума власного капіталу, тис.грн. р. 1495
Коефіцієнт 
маневреності 
власного 
капіталу 

Встановити частку 
власних оборотних 
активів у власному 
капіталі підприємства 

Сума власного капіталу, тис. грн –  
– Сума необоротних активів, тис. грн 

р. 1495 –
– р. 1095

Сума власного капіталу, тис. грн р. 1495

Коефіцієнт 
фінансової 
залежності 

Встановити суму капі-
талу на одиницю влас-
ного капіталу  

Загальна сума капіталу підприємства, 
тис. грн

р. 1900 

Сума власного капіталу, тис.грн. р. 1495
Коефіцієнт 
концентрації 
позикового 
капіталу 

Встановити залежність 
підприємства від пози-
кового капіталу 

Сума довгострокових зобов’язань,  
тис. грн + Сума поточних зобов’язань, 

тис. грн

р. 1595+
+ р. 1695 +
+ р. 1700

Сума власного капіталу, тис. грн р. 1495
* Джерело: складено І.В. Колос 

 
Інформаційною базою для розрахунку показників використовується 

фінансова звітність підприємства, в якій сконцентрована система показни-
ків функціонування за конкретний звітний період, що завершується звіт-
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ною датою. Згідно з чинним законодавством України обов’язковими для 
підприємств є:  

 Баланс (Звіт про фінансовий стан) — форма № 1,  
 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) —  

форма № 2. 
Запропоновано формат звіту, в якому передбачено цифрове й візуалі-

зоване представлення результатів розрахунків з одночасним суміщенням 
графіку фактичного стану з графіком тренду, що дозволить якнайвигідні-
ше виявити відхилення і відслідкувати розрив. Управлінський звіт може 
складатися за переліком пріоритетних показників або в розрізі окремого 
показника. Рішення приймається залежно від необхідності оцінювання  
перспективного впливу змін на інші показники за результатами ухвалення 
виважених управлінських рішень. 

Для експериментального дослідження використано дані ТОВ  «Таль-
нівський завод «Мінводи» (Вид економічної діяльності — 
11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод 
та інших вод, розлитих у пляшки). Для промислового підприємства харчо-
вого сектору економіки важливим є об’єкт обліку — Запаси. Відповідно 
до Облікової політики ТОВ «Тальнівський завод «Мінводи» обрано метод 
оцінювання запасів при відпуску у виробництво — методу середньозва-
женої собівартості. В ході дослідження для підтвердження гіпотези щодо 
впливу методу оцінювання на показники фінансової стійкості виконано 
порівняльний розрахунок за вихідними даними (табл. 4) з номенклатурної 
картки об’єкта № 201315.  
 
Таблиця 4. Дані щодо руху виробничого запасу № 201315 
 

Показник 
Цвяхи Залишок 

одиниць Одиниць Ціна, грн Вартість, грн 
Залишок на 01.04.2018 р. 70 12,00 840 70
Придбано 05.04.2018 р. 50 15,00 750 120
Відпущено 10.04.2018 р. 60 60
Придбано 15.04.2018 р. 100 18,0 1800 160
Відпущено 20.04.2018 р. 90 70
Залишок на 30.04.2018 р. 70

Джерело: самостійно розраховано Ю.М. Щербак за фактичними даними 
 

Здійснено розрахунки за двома методами оцінки вибуття запасів: се-
редньозважена собівартість і ФІФО. Для розрахунку вартості відпущеного 
виду запасів за методом середньозважена собівартість розраховано серед-
ньозважену собівартість: (840 + 750 + 1800) / (70 + 50 + 100) = 15,41 грн.  

Розрахунок за методом середньозваженої собівартості представлено в 
табл. 5. 
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Таблиця 5. Розрахунок вартості вибуття і залишку виробничого запасу № 201315  
за методом середньозваженої собівартості 

 

Дата  

Придбано  Відпущено Залишок  

Кіль-
кість, 
од. 

Ціна, 
грн 

Сума, 
грн 

Кіль-
кість, 
од. 

Ціна, 
грн 

Сума, 
грн 

Кіль-
кість, 
од. 

Ціна, 
грн 

Сума, 
грн 

01.04   70 12,00 840,00

01.04 50 15,00 750 120 15,41 1590,00

10.04   60 15,41 924,60 60 15,41 665,40

15.04 100 18,00 1800 160 15,41 2465,40

20.04   90 15,41 1386,90 70 15,41 1078,50

Разом  150 2550 150 15,41 2311,50 70 15,41 1078,50

*Джерело: самостійно розраховано Ю.М. Щербак за фактичними даними 
 

Розрахунок за методом ФІФО представлено в табл. 6. 
 
Таблиця 6. Розрахунок вартості вибуття і залишку виробничого запасу № 201315 
за методом ФІФО 

 

Дата  

Придбано  Відпущено Залишок  
Кіль-
кість, 
од. 

Ціна, 
грн 

Сума, 
грн 

Кіль-
кість, 
од.

Ціна, 
грн 

Сума, 
грн 

Кіль-
кість, 
од. 

Ціна, 
грн 

Сума, 
грн 

01.04   70 12,00 840,00
01.04  

50 15,00 
 

75 
70 
50 

12,00 
15,00 

840,00
750,00

10.04  
 

 60 12,00 720,00 10 
50 

12,00 
15,00 

120,00
750,00

15.04  
 

100 
 

18,00 

 
 

180 

10 
50 
100 

12,00 
15,00 
18,00 

120,00
750,00 
1800,00

20.04   10
50 
30

12,00
15,00 
18,00

120,00
750,00 
540.00

-
- 

70 

- 
- 

18,00 

-
- 

1260,00
Разом  150 2550 150 2130,00 70  1260,00

* Джерело: самостійно розраховано Ю.М. Щербак за фактичними даними 
 

Доцільно визначити вплив методів оцінювання вибуття запасів на по-
казники фінансової звітності, зокрема Балансу (Звіту про фінансовий стан) 
і Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (табл. 7). 

Оскільки зміна методів оцінки вибуття запасів впливає на величину 
статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) і Звіту про фінансові результа-
ти (Звіту про сукупний дохід), це дозволяє стверджувати про зміну рівня 
пріоритетних показників оцінювання фінансової стійкості підприємства. В 
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ході формування облікової політики доречно обґрунтовано підходити до 
вибору методів оцінювання конкретних об’єктів обліку. З метою приско-
рення проведення розрахунків аналітичних показників їх здійснено в се-
редовищі Microsoft Excel. Застосування електронних таблиць мінімізує 
кількість помилок в розрахунках і забезпечує задану точність результату. 
Управлінський звіт представлено на рис. 1. 
 
Таблиця 7. Вплив методів оцінки вибуття виробничого запасу № 201315  
на статі фінансової звітності 
 

Показник 
Методи оцінки вибуття запасів, грн 

Відхилення 
ФІФО СЗВ

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Вартість залишку на кінець періо-
ду 

1260,00 1078,50 
 

Вплив на статтю «Запаси» 1260,00 – 1078,70 = 
= 181,50

- 
(за обліковою 
політикою 

підприємства) 

Збільшення

Вплив на статтю «Нерозподілений 
прибуток (непокритий збиток)» 

148,83 
Збільшення

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
Вартість вибуття 2130,00 2311,50  
Вплив на статтю «Собівартість 
реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)» 

2130,00 – 2311,50 = 
= – 181,50 

-
(відсутній, за 
обліковою 
політикою 

підприємства) 
- 

Зменшення

Вплив на статтю «Валовий прибу-
ток» 

2130,00 – 2311,50 = 
= – 181,50

Збільшення (зворо-
тний зв’язок до 
статті «Собівар-
тість реалізованої 
продукції»)

Вплив на статтю «Чистий прибу-
ток» 

– 181,50*(1 – 0,18) = 
= – 148,83 

*Джерело: самостійно розраховано Ю.М. Щербак за фактичними даними 
 

Кожен розрахунковий результат отримано на підставі часткового  
ручного введення дій з вибором формул з числа можливих. В середовищі 
Microsoft Excel, крім проведення розрахунків за формулами, є можливість 
здійснювати прогнозування показників на найближчі періоди шляхом по-
будови лінії тренду з візуалізацією результату.  

За результатами проведених розрахунків щодо впливу методів оціню-
вання запасів встановлено таку тенденцію зміни показників аналізу фінан-
сової стійкості підприємства: 

 коефіцієнт концентрації позикового капіталу зменшиться через  
збільшення статті «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)»; 

 рівень решти пріоритетних показників (коефіцієнт фінансової неза-
лежності (автономії), коефіцієнт фінансової стійкості, показник фінансо-
вого левериджу, коефіцієнт маневреності власного капіталу, коефіцієнт 
фінансової залежності) залишиться без змін.  

Отже, зміни є незначними. В разі ухвалення рішення керівництвом 
підприємства, перерахуванню підлягатимуть всі об’єкти обліку, щодо 
яких прийнято рішення змінити метод оцінювання. Як результат, можна 
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очікувати і суттєвих зрушень у фінансовій стійкості. Саме тому важливим 
стає не тільки виконання ретроспективного оцінювання рівня фінансової 
стійкості, а й перспективний (прогнозний) аналіз на основі побудови змі-
ни тренду. Для оперативного реагування на зрушення фінансової стійкості 
й попередження небажаних станів доцільно проводити моніторинг за 
пріоритетними показниками на постійний основі з урахуванням сектора-
льних особливостей. 
 

 
Рис. 1. Інтерфейс формату управлінського звіту 

(Джерело: самостійно побудовано І.В. Колос за фактичними даними) 

Таким чином, можна зробити висновок про доцільність візуалізації 
результатів розрахунків. Водночас наявність графіку тренду є найкращим 
способом контролювання відхилення фактичних значень показників фі-
нансової стійкості від цільових / планових.  

Висновки. 
За результатами проведеного теоретичного узагальнення науково-

методичних підходів і експериментально підтвердження наявності впливу 
облікової політики на рівень фінансової стійкості підприємства через ме-
тодологічний аспект зроблено такі висновки: 

1. Встановлено важливість облікової політики підприємства як ін-
струмента обліково-аналітичного забезпечення з обґрунтуванням основ-
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них аспектів (організація обліку, методологія обліку, технологія обліку) і 
взаємопов’язаних систем (фінансовий облік, управлінський облік, страте-
гічний облік, податкові розрахунки, аналітичне забезпечення). Здійснено 
систематизацію альтернативних варіантів методологічного аспекту облі-
кової політики підприємства окремих об’єктів обліку з метою коректного 
їх подальшого вибору. Необґрунтований вибір методу оцінки може чини-
ти вплив на значення статті фінансової звітності і може сприяти маніпу-
люванню даними.  

2. Проведені дослідження дали підставу стверджувати про наявність 
наукового пошуку і дискусійність проблематики з визначення переліку 
індикаторів фінансової стійкості. За результатами теоретичного обґрунту-
вання встановлено (1) відсутність єдиної прийнятої термінології до назви 
окремих показників; (2) необхідність визначення переліку пріоритетних 
(ключових) індикаторів; (3) доцільність однозначного розуміння / тракту-
вання алгоритму окремих показників з урахуванням секторальних відмін-
ностей і особливостей. 

3. За результатами конструктивно-критичного аналізування опубліко-
ваних праць теоретико-методичного, науково-прикладного характеру і ви-
конаного авторського дослідження запропоновано перелік показників для 
оцінювання рівня фінансової стійкості. Визначено як пріоритетні (ключо-
ві) показники: коефіцієнт фінансової незалежності (автономії); коефіцієнт 
фінансової стійкості; показник фінансового левериджу; коефіцієнт манев-
реності власного капіталу; коефіцієнт фінансової залежності; коефіцієнт 
концентрації позикового капіталу.  

4. Розроблено інформаційну модель пріоритетних показників оціню-
вання фінансової стійкості підприємства шляхом взаємоузгодженого 
встановлення назви показника; мети проведення оцінювання; алгоритму 
розрахунку (розрахункова формула); джерела інформації. Використання 
такої інформаційної моделі дозволить виконувати якісні розрахунки з оці-
нювання фінансової стійкості підприємства і сприятиме отриманню дос-
товірних і однозначних результатів. 

5. Розроблено формат управлінського звіту з подальшим його пред-
ставленням. Запропоновано для прискорення проведення розрахунків ана-
літичних показників і суміщення графіку фактичного стану з графіком 
тренду формувати звіт в середовищі Microsoft Excel з використанням вбу-
дованих функцій (вибір розрахункових формул і використання графічних 
можливостей візуалізації). Такий формат звіту сприятиме постійному мо-
ніторингу, своєчасному виявленню відхилень і встановлення й упере-
дження розривів щодо бажаного стану. Активне використання запропоно-
ваного формату управлінського звіту сприяє кращому сприйняттю інфор-
мації. Переваги формату звіту полягають у відображенні фактичного ре-
зультату, результату минулих періодів та тренду на перспективу.  

Таким чином, застосування на практиці розроблених теоретичних і 
прикладних рекомендацій дозволить керівництву і менеджерам заздале-
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гідь виявити проблему впливу облікової політики на рівень фінансової 
стійкості і розробити варіант попередження або подолання на ранніх ста-
діях прояву.  
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ  

НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 
Соломчук Л.М., канд. екон. наук, доцент 

 
Для ведення власної господарської діяльності будь-яке підприємство 

повинне мати майно, що забезпечить його існування та отримання відпо-
відних фінансових результатів. Як правило, таке майно складається з різ-
них засобів, як речових так і фінансових, кількість та структуру яких ди-
ференціюються в залежності від характеру господарської діяльності підп-
риємства. Все майно господарюючого суб’єкту можна поділити на необо-
ротне та оборотне. Для правильного віднесення відповідного майна підп-
риємства до необоротних або оборотних активів необхідно керуватися  
відповідними класифікаторами (факторами) до яких можна віднести вар-
тість відповідного активу, період його корисного використання, а також 
які функції вони виконують у господарській діяльності суб’єкта.  

Характер діяльності суб’єкта господарювання, організація та техноло-
гія виробництва, умови постачання та збуту прямо пропорційно вплива-
ють на склад і структуру його майна, яке поділяється на оборотні та не-
оборотні активи.  

Поняття необоротні активи є далеко не однозначним. Багато науков-
ців називають необоротні активи основним капіталом який поділяють на 
три складові — матеріальні цінності, нематеріальні активи та фінансові 
вкладення, в період радянського союзу необоротними активами називали 
основні засоби, деякі вчені вважають, що необоротні активи це поза обо-
ротні активи, тобто ті, які не приймають участь у процесі виробництва. 
Проблема полягає у тому, що науковці, як правило, розглядають окремі 
складові необоротних активів, не приділяючи увагу безпосередньо іден-
тифікації самої економічної їх суті. 

Розглянемо економічну суть терміну «необоротні активи» різними 
вченими науковцями (таблиця 1). Як видно з даної таблиці кожен з авторів 
виділяє певні характерні риси, але кожен з них погоджується з тим, що до 
необоротних активів застосовуються дві основні характеристики — еко-
номічна вигода від їх застосування та тривалий строк їх корисного вико-
ристання. 

Виходячи з даних визначень, можна сказати, що необоротні активи 
являються носіями таких ознак як активи, які не підлягають реалізації  
терміном одного року, мають термін корисного використання більше од-
ного календарного року або операційного циклу, свою вартість переносять 
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на виробляємо продукцію частинами у вигляді амортизаційних відраху-
вань, можуть мати матеріальну або нематеріальну форму, є немонетарни-
ми активами (крім довгострокової дебіторської заборгованості), можуть як 
амортизуватися так і не амортизуватися.  

 
Таблиця 1. Економічна суть терміну «необоротні активи» 
 

Автор Визначення терміну «необоротні активи» 

Е. Райс [1] Необоротні активи — це будь-які активи, які підприємство викорис-
товує на довгостроковій основі (наприклад, будівлі, машини, транс-
портні засоби, комп’ютери), на відміну від поточних активів, які 
купуються для продажу покупцям

А. Сміт [2] Розглядав необоротні активи, як основний капітал, що не вступає в 
оборот і приносить прибуток у сфері виробництва 

Альфред Маршал [3] Розглядав необоротні активи як додатковий капітал, до якого відно-
сяться засоби, які слугують придатком до праці, а саме: інструменти, 
силові машини, верстати, транспортні засоби тощо 

Б. Нідлз та Х. Андер-
сен [1] 

Необоротні активи це засоби, які повинні мають термін корисного 
використання більше одного року чи операційного циклу. викорис-
товуються у діяльності суб’єкта господарювання і не підлягають 
продажу протягом року 

Барсукова М.О. [4] Необоротні активи — це майнові цінності, які придбаються для три-
валого користування у виробничій діяльності організації, які харак-
теризуються продуктивністю, здатністю приносити дохід і можливі-
стю контролю

Поташкова Н.М. [5] Необоротні активи — це активи, які виникають в результаті мину-
лих подій, контролюються організацією, приносять організації еко-
номічну вигоду, мають надійну оцінку, і тривалий строк корисного 
використання яких визначається їх вкладом в дохід організації 

С.В. Мочерний [6] Необоротні активи — матеріальні, нематеріальні та фінансові ресур-
си, термін корисного використання яких перевищує календарний рік 
(або операційний цикл) 

В.С. Семйон [7] Необоротні активи — це сукупність матеріальних і нематеріальних 
ресурсів та прав, які належать суб’єкту господарювання, беруть 
участь у виробничому процесі, переносять свою вартість на продук-
цію частинами та корисний ефект від використання яких очікується 
отримувати протягом періоду, який становить більше одного рок

 
Досліджуючи облікову практику поняття «необоротні активи» в ін-

ших країнах (табл. 2) видно, що в кожній державі під ними розуміють і 
відносять різні економічні засоби згідно статей балансу. Підводячи підсу-
мок, можна виявити, що майже кожна держава світу відносить до необо-
ротних активів (у відповідності із статтями балансу) основні засоби, нема-
теріальні активи та довгострокові фінансові вкладення.  

Розглядаючи нормативно-правові акти України, які регламентують 
ведення обліку в різних сферах діяльності (табл. 3), простежується неод-
нозначність тлумачення поняття «необоротні активи». 
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Таблиця 2. Склад необоротних активів в обліковій практиці зарубіжних країн* 
Держава Поняття та склад необоротних активів 
Швейцарія Основні засоби

Росія, Білорусь Позаоборотні активи — основні засоби, нематеріальні 
активи, доходні вкладення в матеріальні цінності, вкла-
дення в необоротні активи

Німеччина Основний капітал та фінансові активи 
Польща Нематеріальні активи, матеріальні необоротні активи, 

довгострокова дебіторська заборгованість, довгострокові 
інвестиції, довгострокові міжперіодні розрахунки

Естонія, Литва Основне майно — нематеріальні активи, матеріальні ак-
тиви, фінансові активи

Єгипет Основні засоби, моральний та ресурсний капітал 
Чехія, США, Великобританія Довгострокові активи — необоротні нематеріальні акти-

ви, необоротні матеріальні активи, довгострокові фінан-
сові активи

Угорщина Вкладені засоби — нематеріальні засоби, матеріальні за-
соби, вкладені фінансові засоби

Болгарія Довгострокові активи — довгострокові матеріальні акти-
ви, довгострокові нематеріальні активи, довгострокові 
фінансові вкладення, відстрочені податки, торгова репу-
тація, витрати майбутніх періодів

Росія Нематеріальні активи, основні засоби, незавершене буді-
вництво, дохідні вкладення в матеріальні цінності, довго-
строкові фінансові вкладення, відкладені податкові акти-
ви, інші необоротні активи

Азербайджан Основний капітал — нематеріальні активи, земля, спору-
ди і обладнання, інвестиції у нерухомість, біологічні ак-
тиви, природні ресурси, відкладені податкові активи, дов-
гострокова дебіторська заборгованість, інші довгостроко-
ві фінансові активи, інші довгострокові активи 

Португалія Основний капітал — нематеріальні активи, матеріальні 
активи, постійні інвестиції, основний капітал в процесі 
будівництва 

*розроблено автором 
 

Таблиця 3. Визначення поняття «необоротні активи» 
 в нормативно-правовій базі України 
 

Нормативно-правовий акт Поняття «необоротні активи» 
«Положення про порядок віднесен-
ня майна до такого, що включаєть-
ся до складу цілісного майнового 
комплексу державного підприємст-
ва», Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 24 січня 2011 р. за 
№ 109/18847 

Необоротні активи — матеріальні та нематеріальні 
ресурси, які належать підприємству та забезпечують 
його функціонування, строк корисної експлуатації 
яких становить більше одного року або операційного 
циклу, якщо він більший ніж рік 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності», Зареєстрова-
но у Мінюсті України 28 лютого 
2013 р., за №336/22868 

Необоротні активи — це всі активи, що є не оборотни-
ми 
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Закінчення табл. 3 

Нормативно-правовий акт Поняття «необоротні активи»
П(С)БО 27 «Необоротні активи, 
утримувані для продажу та припи-
нена діяльність», Зареєстровано у 
Мінюсті України 17 листопада 2003 
р., за №1054/8375 

Необоротний актив та група вибуття визнаються утри-
муваними для продажу у разі, якщо: економічні вигоди 
очікується отримати від їх продажу, а не від їх викори-
стання за призначенням; вони готові до продажу у їх 
теперішньому стані; їх продаж, як очікується, буде 
завершено протягом року з дати визнання їх такими, 
що утримуються для продажу; умови їх продажу від-
повідають звичайним умовам продажу для подібних 
активів; здійснення їх продажу має високу ймовірність 

 
Підсумовуючі вище наведене, під необоротними активами потрібно 

розуміти активи, які використовуються підприємством у виробничій  
діяльності протягом тривалого періоду часу (більше одного року) та від 
використання яких підприємство отримає в майбутньому економічні ви-
годи; та їх вартість може бути достовірно визначена. Однозначного тлу-
мачення визначення та суті необоротних активів не існує, так як кожній 
складовій необоротних активів у бухгалтерському обліку планом рахунків 
визначено окремий рахунок, оскільки облік потребує більш детальної ін-
формації про окремі об’єкти, що призводить до «невикористання» у про-
фесійній діяльності бухгалтера терміну «необорний актив». 

Необоротні матеріальні активи у політичній економіці трактують, як 
основний капітал і класифікують за ознаками, що відображені на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Класифікація необоротних матеріальних активів 

 
Класифікація необоротних активів, як правило, здійснюється для роз-

поділу об’єкту, що досліджується на групи за певними ознаками. Біль-
шість науковців в цій сфері пропонують різні класифікаційні ознаки не-
оборотних активів, однак в бухобліку найпоширенішою є класифікація за 
сферою функціонування. Саме поділ необоротних активів на основні за-
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соби і нематеріальні активи і використовується на практиці при складанні 
бухгалтерського балансу. 

Також, важливим є класифікація необоротних активів на такі, що під-
лягають амортизації, та на такі, які не амортизуються. Інформація про такі 
необоротні активи надає можливість більш ефективно проводити аналіз 
технічного стану, фактичної наявності і руху відповідних видів необорот-
них активів підприємства. 

У фінансовій звітності підприємства необоротні активи відобража-
ються у першому розділі активу балансу «Необоротні активи». Всі нема-
теріальні активи та основні засоби відображаються за первісною та  
залишковою вартістю.  

Виходячи з характеристик та суті необоротних активів можна охарак-
теризувати їх рух в процесі обороту капіталу підприємства (рис. 2). 

На практиці необоротні активи проходять три стадії вартісного кру-
гообігу: 

І стадія — в процесі використання і неминучого зносу необоротні ак-
тиви частинами переносять свою вартість на продукцію, що виробляється. 
Такий процес відбувається на протязі всього терміну їх використання до 
повного їх зносу; 

 

 
Рис. 2. Рух необоротних активів у процесі кругообігу капіталу 

 
ІІ стадія — накопичення амортизації необоротних активів у вигляді 

амортизаційних відрахувань; 
ІІІ стадія — частина фінансових ресурсів підприємства направляється 

на відновлення діючих або придбання нових необоротних активів, це від-
бувається у вигляді поточного або капітального ремонту необоротних ак-
тивів або придбання нових. 

Повний цикл кругообігу необоротних активів і є його фактичним  
терміном використання (служби). 

Таким чином, провівши дослідження існуючих підходів до визначен-
ня необоротних активів можна сказати, що доцільно було б трактувати 
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поняття «необоротні активи» як сукупність матеріальних ресурсів, які ви-
ражені у грошовій формі, використовуються суб’єктом господарювання 
для отримання економічних вигод та забезпечення відповідних адмініст-
ративних і соціально-культурних цілей на протязі більше одного року чи 
операційного циклу. Дослідивши класифікацію і склад необоротних акти-
вів, для цілей бухобліку було б доцільно мати групування засобів довго-
строкового користування за відповідними статтями балансу — матеріальні 
активи, нематеріальні активи та фінансові активи (що притаманне статтям 
балансу більшості країн світу). Більшість авторів класифікують необорот-
ні активи за однією ознакою — за матеріальністю і виділяють тільки ті 
складові, які відображаються у балансах суб’єктів господарювання. Це, в 
свою чергу, призведе до кращого розуміння показників балансу підпри-
ємств України представниками інших держав, що в свою чергу дасть мо-
жливість ефективнішої співпраці бізнесових партнерів. 

Таким чином правильне тлумачення поняття «необоротні активи» 
дасть більш адекватне розуміння їх сутності, що покращить відображення 
інформації про них у фінансовій звітності підприємства, яка буде корис-
ною для прийняття відповідних управлінських рішень. 
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК МЕТОДИЧНИЙ ПРИЙОМ 
АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
Беренда Н. І., канд. екон. наук, доцент  

 
Промислові підприємства взагалі та підприємства харчової промисло-

вості зокрема для здійснення фінансово-господарської діяльності вико-
ристовують виробничі запаси. 

Згідно з П(С)БО 9 «Запаси» запаси –це активи, які утримуються для 
подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебу-
вають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту ви-
робництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, 
виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. 
Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство 
отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, 
та їх вартість може бути достовірно визначена. 

Умови їх зберігання, дотримання норм витрачання та повнота і досто-
вірність відображення операцій з виробничими запасами мають для про-
мислових підприємств важливе значення. Система внутрішнього контро-
лю підприємства щодо виробничих запасів має бути оперативною, пов-
ною, ефективною і доречною. 

Проконтролювати вирішення і дотримання цих завдань допомагає ау-
диторська перевірка незалежним зовнішнім аудитором. 

У відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» аудит — це аудиторська послуга з перевірки да-
них бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або кон-
солідованої фінансової звітності фінансової звітності фінансової звітності 
юридичної особи або представництва іноземного суб’єкта господарюван-
ня, або іншого суб’єкта , який подає фінансову звітність та консолідовану 
фінансову звітність групи, з метою висловлення незалежної думки ауди-
тора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів 
фінансової звітності або іншим вимогам. 

Головною метою аудиту виробничих запасів є одержання аудитором 
належних (доречних), повних й достатніх аудиторських доказів щодо від-
повідності обліку запасів вимогам законодавства та достовірності відо-
браженої у фінансовій звітності інформації про запаси в усіх суттєвих ас-
пектах. Для вирішення цієї мети необхідно використовувати різноманітні 
специфічні процедури та прийоми для підтвердження повноти й достовір-
ності показників фінансової звітності, що впливають на економічні рішен-
ня користувачів, і в цілому на економічну політику підприємства. Серед 
таких специфічних процедур важливе місце посідає присутність аудитора 
при проведенні інвентаризації.  
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Питанням організації, проведення та відображення результатів інвен-
таризації присвячена достатня увага провідних вітчизняних та зарубіжних 
вчених — економістів: Бардаша С.В., Е. А. Аренс, Р. Адамс, Дж. К. Лобек, 
Н.І. Дорош, А.М. Кузьмінський, Мельнікова К. С., Усача Б.Ф., Бутин-
ця Ф.Ф., Огійчука М.Ф., Беленкової М.І., Сиротюк Г., Олійник Т.О., Соко-
лова Я.В., Помазкова Н.С. та інших. Основними нормативними докумен-
тами, що регламентують порядок проведення інвентаризації та відобра-
ження її результатів є: Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, 
розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затверджена на-
казом Міністерства фінансів Україні № 1214 від 19.12.2014 року і діє як 
для державних так і комерційних субєктів господарювання; Податковий 
кодекс України (далі — ПКУ) [5]; Порядок визначення розміру збитків від 
розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей № 116 
(далі — Порядок № 116). Постійні зміни й доповнення до ПКУ та інших 
нормативно-правових актів з питань проведення інвентаризації. 

Але неоднозначна позиція фахівців та науковців відносно тенденції по-
ширення участі аудитора в інвентаризаційному процесі, відсутність методи-
чних рекомендацій щодо участі аудитора в інвентаризації — призводить до 
виникнення низки питань та неузгоджень, що потребують вирішення. 

Під час проведення дослідження використовувалися діалектичний ме-
тод пізнання, методи теоретичного узагальнення, систематизування і по-
рівняння — для розкриття сутності і змісту поняття інвентаризації. Мето-
дологічною та теоретичною базою дослідження були праці вітчизняних та 
зарубіжних фахівців-практиків та вчених.  

Основними методами, які використовує аудитор на етапі аудиту ви-
робничих запасів є наступні: методи документального і фактичного конт-
ролю; логічної та арифметичної перевірки документів; порівняння та інші 
органолептичні методи. Так застосування аудитором методів документа-
льного контролю при аудиті виробничих запасів реалізується через пере-
вірку правильності визначення первісної вартості виробничих запасів, ви-
користання способу оцінки виробничих запасів при їх списанні, вибутті, 
здійснення бухгалтерських записів та відображення господарських опера-
цій із виробничими запасами в регістрах аналітичного і синтетичного об-
ліку. Інвентаризація (та, зокрема, обов’язкова присутність аудитора при 
проведенні інвентаризації запасів) відноситься до прийомів фактичного 
контролю аудиту виробничих запасів. Як відомо, інвентаризація — це пе-
ревірка фактичної наявності та стану господарських засобів і джерел їх 
утворення на певну дату шляхом зіставлення фактичних даних з даним 
бухгалтерського обліку. 

При здійсненні аудиторської перевірки аудитор повинен слідкувати за 
дотриманням на підприємстві основних принципів проведення інвентари-
зації, до яких належать: 

 об’єктивність; 



94 

 безперервність; 
 раптовість (несподіваність); 
 зіставлення одиниць вимірювання; 
 оперативність та економічність; 
 повнота обсягу об’єктів перевірки. 
Під час перевірки наявності виробничих запасів аудитор може спо-

стерігати за процесом проведення інвентаризації або сам здійснювати її.  
Всім відомо, що харчова промисловість посідає одне із провідних 

місць серед галузей промислового виробництва товарів споживання. 
Більшість підприємств харчової промисловості відносяться до матері-

аломістських галузей, тобто в собівартості готової продукції частка еко-
номічного елементу « Прямі матеріальні витрати» від 50 до 80 %. Тома як 
облік так і аудит виробничих запасів на підприємствах харчової промис-
ловості є предметом особливої турботи бухгалтера і аудитора. 

Завданнями аудиту виробничих запасів на підприємствах харчової 
промисловості є перевірка своєчасності проведення, повноти і правиль-
ності відображення результатів інвентаризації виробничих запасів. Це доз-
воляє об’єктивно оцінити один із важливих сегментів господарської дія-
льності підприємств агропромислового комплексу. 

Метою аудиту виробничих запасів є одержання достатніх і достовір-
них аудиторських свідоцтв щодо ступеня відповідності обліку запасів нор-
мативним і законодавчим вимогам і достовірності відображення інформа-
ції про запаси у фінансовій звітності. 

Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні» від 16. 07. 1999 р. № 996 –ХІУ та інструкцією з інвентариза-
ції матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних 
установ, затвердженою наказом Міністерства фінансів Україні № 1214 від 
19.12.2014 року одним із обов’язкових випадків проведення інвентаризації є 
її проведення перед складанням річної фінансової звітності. 

Як відзначалося вище, основними методичними прийомами які вико-
ристовує аудитор при дослідженні виробничих запасів є документальний і 
фактичний контроль. Враховуючи значимість сегменту виробничих запа-
сів на підприємствах харчової промисловості бажаним і доцільним є 
обов’язкова присутність аудитора при інвентаризації. 

Проводиться інвентаризація призначеною керівником підприємства 
інвентаризаційною комісією в присутності матеріально-відповідальної 
особи. При цьому аудитор повинен перевірити наявність підписаної угоди 
з нею про повну матеріальну відповідальність.  

Перед проведенням інвентаризації матеріально-відповідальна особа 
повинна надати розписку про те, що матеріальні цінності, які надійшли 
під її відповідальність оприбутковані, а ті, що вибули, списано у видаток. 

У випадку, якщо матеріально-відповідальна особа зберігає запаси в 
різних ізольованих приміщеннях, інвентаризацію проводять послідовно за 
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місцями зберігання. Перевіривши одне місце зберігання, вхід до нього 
опломбовують, і комісія переходить до наступного. 

 На підприємствах харчової промисловості всі члени інвентаризацій-
ної комісії в присутності матеріально-відповідальної особи кількість ви-
робничих запасів повинні визначати: 

 перевіряючи в натурі відповідну номенклатурну одиницю (вибір-
кова або повна інвентаризація) шляхом зважування, вимірювання; 

 за даними на упаковці (тарі) та в первинних документах, якщо 
останні зберігаються в непошкодженій упаковці і розпакування може при-
вести до їх пошкодження або надасть їм нетоварний вигляд. . Якщо при 
вибірковій перевірці комісія знайшла розбіжності між фактичною наявніс-
тю та даними на упаковці або в первинних документах, комісія проводить 
повну інвентаризацію. 

Отримані результати інвентаризації виробничих запасів відобража-
ються у відповідних інвентаризаційних описах, які підписують всі члени 
інвентаризаційної комісії та матеріально-відповідальна особа. Підписані 
інвентаризаційні описи передаються до бухгалтерії під розписку. Бухгал-
терія звіряє фактичну наявність виробничих запасів в інвентаризаційних 
описах з даними бухгалтерського обліку. При виявлених розходженнях 
складається звіряльна відомість, до якої заносять залишки або нестачі ви-
робничих запасів фактичні та ті, які значаться в бухгалтерському обліку. 
Аудитор повинен впевнитися, що операції взаємозаліку відображені в бух-
галтерському обліку у відповідності до вимог чинного законодавства.  
Взаємно заліковувати лишки і нестачі внаслідок пересортиці при врегу-
люванні інвентаризаційних різниць можливо тільки щодо запасів однако-
вого найменування і в тотожній кількості за умови, що лишки або нестачі 
утворилися за один і той самий період, який перевіряється, та у однієї ма-
теріально-відповідальної особи. Якщо при заліку нестач лишками при пе-
ресортиці вартість нестачі запасів більша за вартість надлишку, то різни-
цю відшкодовує винна особа. Якщо таку особу не встановлено, то сумова 
різниця розглядається як нестача понад норми природного убутку і відно-
ситься на результати фінансово-господарської діяльності. 

Важливою умовою ефективного проведення незалежної аудиторської 
перевірки є наявність в протоколах інвентаризаційної комісії вичерпних 
пояснень причин, через які різниці не можна віднести на винну особу. 

У випадку , коли вартість надлишку запасів перевищує вартість нестачі 
при пересортиці , то на різницю необхідно збільшити дані обліку відповідних 
виробничих запасів і результати фінансово-господарської діяльності.  

Аудитор повинен перевірити правильність списання нестач в межах 
природних втрат. На підприємствах харчової промисловості це усушка \ 
випаровування м’яса, молочної продукції, спирту, утруска сипучих мате-
ріалів ( борошна, цукру, солі.)тощо. Ці нестачі відображаються у складі 
собівартості продукції. 
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Всі інші випадки нестач та лишків виробничих запасів розглядаються 
і відображаються в бухгалтерському обліку окремо: 

 нестачі — відносяться на матеріально-відповідальну особу за умов 
її письмової згоди, в разі її незгоди справа передається до суду; 

 надлишки запасів повинні бути оприбутковані та збільшені резуль-
тати фінансово-господарської діяльності. 

Аудитор повинен перевірити, що по усіх розбіжностях інвентариза-
ційна комісія отримала вичерпні роз’яснення. 

Також аудитор повинен перевірити дотримання терміну розгляду та 
затвердження протоколу, а саме 5 днів. 

При дотриманні усіх вимог, результати інвентаризації виробничих за-
пасів підлягають відображенню в бухгалтерському обліку підприємства в 
тому місяці, в якому закінчена інвентаризація, але не пізніше грудня міся-
ця звітного року. Оскільки правильне врегулювання інвентаризаційних 
різниць та їх відображення в обліку ґрунтується на рішенні протоколу ін-
вентаризаційної комісії, тому, доцільним було б відображення у порівня-
льній відомості результатів інвентаризації коротко рішення протоколу із 
наведенням дати його прийняття (розгляду) та затвердження. Такі звіря-
льні відомості будуть складатися на кожен вид виробничих запасів, за 
якими було виявлено інвентаризаційні різниці, у розрізі матеріально — 
відповідальних осіб на дату проведення інвентаризації за участю аудито-
ра. Зазначення у документі дати розгляду (прийняття) протоколу та дати 
затвердження дасть змогу аудитору перевірити виконання підприємством 
вимог, передбачених чинним законодавством України.  

Беззаперечним є те, що інвентаризація відноситься до прийомів фак-
тичного контролю аудиторської перевірки. Застосування її при аудиті ви-
робничих запасів забезпечує виявлення шахрайства і помилок у бухгал-
терському обліку та фінансовій звітності в частині відображення запасів, а 
також дає можливість правильно оцінити систему бухгалтерського обліку 
та ефективність і надійність системи внутрішнього контролю на підпри-
ємствах харчової промисловості.  
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КОМУНІКАЦІЙНА ФУНКЦІЯ СТАНДАРТИЗОВАНОГО  
ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГІЇ 

ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ 
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Темчишина Ю.Л., канд. екон. наук, доцент 
 
В умовах сучасності, для якої характерна мінливість та турбулент-

ність соціально-економічного розвитку, ключове управлінське завдання 
перевести вітчизняне промислове виробництво в нову якість. Критерієм 
якості економічної стабілізації та розвитку підприємств має стати додана 
вартість, яку генерує кожне підприємство. Так вважають вітчизняні вчені-
економісти та топ-менеджери галузевого виміру. Доволі реалістичним це 
виглядає для агропродовольчого промислового виробництва, тому що для 
нього характерне створення доданої вартості протягом короткого техноло-
го-логістичного ланцюга створення кінцевої споживчої вартості, обробле-
ного продукту для здійснення операцій продажу на продовольчому ринку. 
Багато вчених-економістів та експертів з економічного розвитку, зокрема 
науковець Дейнеко Л., вважають, що «пріоритетним завданням успішного 
розвитку української економіки повинно стати створення високопродук-
тивної переробної промисловості, основу якої становитимуть підприємст-
ва з розвиненим інноваційним потенціалом» [5]. 

Отже, переробна промисловість таким чином отримає кінцевий про-
дукт для споживання населення і результат від цього сформує максимізо-
вану додану вартість. 

Сучасна концепція доданої вартості має порівняно коротку історію. 
Ґрунтовне дослідження цієї проблеми в 1985 р. належить Портеру М. і де-
талізовано розкрито в його монографії [13]. 

Мова йде про ланцюги створення вартості і виявленню джерел затрат 
та кінцевих результатів на всіх ланках, а саме від сировини до готової 
продукції. Максимізована додана вартість належатиме суб’єкту господар-
ської діяльності, який інтегрує весь процес створення доданої вартості. 

Отже, метою роботи є теоретичне та прикладне обґрунтування ролі 
оновлення філософії управління формуванням потенціалу підприємства з 
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позитивною динамікою доданої вартості в просторі і часі сучасним внут-
рішньогосподарським комунікаційним інструментарієм, сформованим на 
якісному інформаційному базисі стандартизованого обліку та звітності з 
використанням новітніх управлінських інформаційно-знаннєвих комуні-
каційних технології, зокрема форсайт. 

В останньому десятиріччі вченими-економістами активно досліджу-
ється потенціал генерування доданої вартості в галузевому вимірі. Гли-
бинний внесок в вирішенні проблеми доданої вартості здійснили вітчиз-
няні та зарубіжні вчені зокрема Нікішина О. [12], Биков А. [3], Андрєєва 
Т. [1], Шевченко Є., Коваленко О., Боярко І. [2], Савчук В., Бочуля Т., Бу-
лига Р., Гридчина М. [4], Чабанець Т., Стадник В. 

Слід наголосити на тому, що оціночну функцію по визначенню дода-
ної вартості здійснює на кожному підприємстві нинішня система стандар-
тизованого за міжнародними стандартами обліку та звітності. 

На наш погляд, для сучасного промислового підприємства і зокрема 
підприємства харчової промисловості продуктивним в контексті управ-
ління формуванням та досягненням у короткій перспективі позитивної 
динаміки доданої вартості (ДВ) може бути синтезований бухгалтерсько-
логістичний підхід. Попередньо слід наголосити на тому, що ми розгляда-
ємо промислове підприємство як мікроекономічну систему, а ДВ як її 
структурований системний об’єкт. Формалізовано додану вартість можна 
представити функціоналом: 

ФДВ = <ІДВ1, ІДВ 2,…., ІДВі, …, ІДВn>, 
де ФДВ — це функціонал (додана вартість); ІДВі, ІДВn (і, n) — ідентифі-
катор компоненту доданої вартості; n — кількість ідентифікаторів. 

Для всіх ІДВ характерна властивість системної єдності. 
Складові функціоналу доданої вартості аргументується нами так: носієм 

прогресивної динаміки ДВ можуть бути використані показники кількості і 
якості її складових. З точки зору фундаментальної науки — філософії — це 
категорії, що відображають важливі сторони об’єктивної реальності.  

Категорія якості в нашій інтерпретації відносно до об’єкта управління 
ДВ у науково-практичному розумінні відображає міру цінності стану ДВ, 
його позитивну / негативну оцінку з точки зору задоволення вигоди влас-
ника підприємства, гармонізованої з добробутом соціуму. 

Практично важливо управління ДВ здійснювати за обсягом, внутріш-
ньою архітектонікою та позитивною динамікою у певному горизонті про-
гнозування та планування. 

ФДВ інтерпретується нами як додана вартість промислового підпри-
ємства як окремої ланки ланцюга створення вартості. 

У внутрішній будові ДВ мають виділятись такі складові:  
 заробітна плата персоналу підприємства, як продуцента ДВ. Це до-

хід працівників підприємства; 
 відрахування в пенсійний фонд та інші соціальні внески згідно з 

чинними нинішніми правовими вимогами — це єдиний соціальний вне-
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сок, інші відрахування, що включаються у витрати операційної діяльності 
і складають певну частку формування доходу держави; 

 амортизація як безгрошовий дохід плюс прибуток операційної та 
фінансової діяльності — це дохід суб’єкта господарювання; 

 податки та інші платежі, що сплачуються з прибутку — це держав-
на частка створеної доданої вартості на підприємстві. 

Слід зазначити, що вхідна вартість, яка започатковує генерування ДВ 
на підприємстві — це матеріальні затрати (сировина, матеріали, паливо, 
енергія та інше, це дохід постачальників). 

На основі навіть такого простого логічного аргументу, що управління 
підприємством нині здійснюється в умовах звичного уже комп’юте-
ризованого інформаційного забезпечення стає зрозуміло, що без значних 
фінансових затрат економічно вигідно використовувати у аналітико-
прогнозних розрахунках свою хмару даних. На її базі та фахового знаннє-
во-креативного комунікаційного потенціалу персоналу доцільно оптимі-
зувати управління функціоналом «додана вартість» в залежності від внут-
рішнього фінансово-економічного стану та стану зовнішнього товарного 
та фінансового ринків. Для цього, на наш погляд, нині необхідно активно 
та першочергово задіяти інструменти прогнозування в горизонтах (кален-
дарний рік, три та п’ять років). Наявна найбільш продуктивна інформа-
ційна база включає: бухгалтерський облік та стандартизовану звітність, 
фінансово-економічну аналітику на їх інформаційній ємності, документо-
вану маркетингову договірну інформацію та інформацію інших функціо-
нальних підрозділів підприємства. 

Основа піраміди якості інформаційного забезпечення менеджменту 
підприємства належить бухгалтерському обліку та звітності, тому що їх-
ній інформаційній ємності характерні провідні властивості об’єктивності: 
вона уніфікована, стандартизована за міжнародними критеріями якості, 
виключно документована на відміну від значного обсягу інформації інших 
функціональних підрозділів підприємства, де при її формуванні домінує 
людський фактор фахівця з притаманним йому суб’єктивним судженням. 
На наш погляд, якість облікової інформації переходить у фінансово-
економічну аналітику, порівняльні маркетингові дослідження та в кінце-
вому підсумку у варіативне прогнозування збереження стійкості та визна-
чення потенціалу векторного розвитку підприємства. 

Отже, в нашому дослідженні превалює твердження, що сучасна доку-
ментована обліково-звітна стандартизована інформація своєю інформатив-
ністю та комунікаційною якістю забезпечує корисну аналітику та прог-
ностику не тільки за класичною моделлю доданої вартості, але й капіталі-
зованою доданою вартістю: EVA, MVA, SVA. 

Фундаментально-опорні можливості обліково-комунікаційного по-
тенціалу, сформованого за пірамідою якості, основа якої — це стандарти-
зована обліково-звітна інформація, на наш погляд, можуть бути продук-
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тивно реалізовані при використанні системної методології, яка ґрунтуєть-
ся на фундаментальній теорії систем та філософії науки і дає підставу 
стверджувати, що додана вартість — це системний об’єкт, стан якого оці-
нюється кількісно та якісно. 

Управлінський вплив на формування доданої вартості забезпечується, 
по-перше, кількісною оцінкою, величиною загального обсягу доданої вар-
тості в грошовому вимірі, створеної підприємством як ланкою у виробни-
цтві продукту для кінцевого споживання та темпоральному: темп змін, 
швидкість щорічного зростання. На наш погляд, новітнім у підході до 
управління доданою вартістю має стати якість змін та швидкість зростан-
ня. Тут важливою є оцінка архітектоніки доданої вартості та її динамічних 
змін. Структура, створеної на підприємстві доданої вартості має вимірю-
ватись питомою вагою її внутрішніх індикаторів (заробітна плата персо-
налу підприємства (вигоди працівників підприємства), відрахування в  
пенсійний фонд та інші соціальні внески згідно з чинними нинішніми пра-
вовими вимогами; амортизація як безгрошовий дохід плюс прибуток опе-
раційної та фінансової діяльності (вигоди власника); податки та інші пла-
тежі, що сплачуються з прибутку (доходи держави). 

Названі диференційовані індикатори вигід є оцінкою якості економіч-
ного зростання та генерованої ним доданої вартості. Зокрема, стосовно 
частки оплати праці персоналу та частки вигоди власника підприємства. 
Реально в економічній дійсності власник підприємства в умовах неста-
більності зовнішнього середовища та зниження рівня фінансової стійкості 
підприємства та проблем з фінансовим станом підприємства ніби природ-
ньо та справедливо знижує заробітну плату та іншу матеріальну винагоро-
ду підприємства. Однак, в сприятливих умовах зовнішнього ринкового 
простору з прогресивними інноваційними змінами на підприємстві та зрос-
танням доданої вартості власник підприємства не завжди адекватно  
збільшує доходи персоналу та пов’язані з ними соціальні фонди держави, 
порушуючи при цьому справедливість в оцінюванні внеску персоналу — 
продуцента формування доданої вартості. Також слід наголосити на су-
часній трансформації ролі персоналу у створенні доданої вартості навіть 
за такими елементарними аргументами: науково-технічний прогрес і від-
повідно до нього зростає інтелектуальна (інформаційно-знаннєва) складо-
ва персоналу в його впровадженні та генеруванні зростаючої доданої вар-
тості. Мова йде про трансформаційні процеси, що формують оновлене по-
няття «робочий капітал». Він функціонує паралельно з капіталом, інвесто-
ваним у підприємство власником. Це вимагає гармонізації отриманої ви-
годи власниками капіталу. 

Сучасний розвиток інформаційної теорії бухгалтерського обліку су-
проводжується оновленням та доповненням його функцій.  

Генезис функцій бухгалтерського обліку, пройшовши через різні епо-
хи досяг найширшого діапазону в нинішню епоху — епоху глобальної ін-
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форматизації. Сьогодні в науковій та навчальній фаховій літературі багато 
авторів наголошують, що в системі управління підприємством бухгалтер-
ський облік виконує ряд важливих функцій, а саме: інформаційна функція, 
оцінювальна функція, контрольна функція, аналітична функція, комуніка-
ційна функція, прогнозна функція. 

Свій узагальнений погляд на зміст кожної з них розкрив науковець 
Лучко М. Зокрема, зміст функції прогнозування на його думку зводиться 
до вивчення змін в оточенні бухгалтерського обліку та їх прогнозування в 
майбутньому для вироблення загальних стратегій [11, с.9]. 

Не викликає сумніву, що практична функція як прикладна міждисцип-
лінарна, яка спрацьовує на корисність і економічні вигоди підприємства стає 
максимально продуктивною. Саме комунікації функціональних служб на 
своїх автономних інформаційних базах забезпечують зокрема прогнозування 
майбутнього, майбутні зміни та позитивну динаміку доданої вартості як 
критерія якості розвитку промислового виробництва в Україні. 

На думку Пономаренка В. на підприємствах уже створено базовий 
потенціал інформаційних систем в залежності від їхньої фінансової спро-
можності. Тому варто на практиці зосередитись на ефективній спромож-
ності реального потенціалу [8].  

Крім того, науковець Лучко М. доповнює перелік функцій практич-
ною функцією. Ми приєднуємося до думки вченого і вважаємо, що в ни-
нішніх умовах розвитку економіки практична функція бухгалтерського 
обліку доволі прагматична за критерієм корисності інформації. Сутність її 
полягає в тому, що практичне наповнення попередніх функцій мають за-
вдання, які повинні узгоджуватись між собою, а отже повинні складати 
цілісну систему знань для досягнення цілей господарської діяльності під-
приємства. 

Прикладні умови застосування документованої облікової інформації 
та звітності саме практично доцільні в прогнозуванні динаміки доданої 
вартості. 

Отже, інформаційна база для оцінювання доданої вартості належить 
бухгалтерському обліку та звітності. 

Комунікаційна функція бухгалтерського обліку в системі управління 
реалізується шляхом визначення складових і рівнів управління через їх 
інформування та усунення інформаційних бар’єрів. Системою бухгалтер-
ського обліку можуть бути ідентифіковані рівні управління на основі руху 
облікової інформації, яка документована і тому максимально якісна.  

Поняття комунікація походить від латинського слова «communico» — 
робити загальним, з’ясовувати, спілкуватися; «communicatio» — повідом-
лення, передача. 

На наш погляд, мало уваги у наукових дослідженнях та економічній 
практиці управління приділено комунікаційно-прогнозній функції обліку, 
яка ґрунтується на сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях. 
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В нашому дослідженні ранжовано комунікують функціональні під-
розділи підприємства за критеріями: нова якість інформації, нова якість 
фінансової аналітики, нова якість фахівця-інтелектуала, для якого харак-
терні інтелектуально-особистістні якості; нова якість управління; корекція 
технології управлінського процесу, висока мотивація до професійних 
знань. Такі якості фахівця-інтелектуала необхідні, щоб використовувати 
на підприємстві новітній для нашої країни інтелектуальний метод прогно-
зування майбутнього для ефективного функціонування підприємства в 
ринковому просторі з максимізованою доданою вартістю — форсайт.  

Форсайт — це систематичний, спільний процес побудови бачення 
майбутнього, націлений на підвищення якості прийнятих у цей момент 
рішень і прискорення спільних дій [9, с.7]. 

Сьогодні, на наш погляд, ForTech — Форсайт, як природна людська 
діяльність генетично успадкована окремою людиною та персоналом підп-
риємства, набуває нової вагомості в умовах сучасних інформаційно-
знаннєвих технологій. Кінцевий продукт форсайту — це найбільш реаліс-
тичні сценарії розвитку підприємства кількісного та якісного та висхідно-
го генерування доданої вартості. Вони науково та практично обґрунтовані 
на комп’ютеризованій базі знань функціональних підрозділів та інтелек-
туальному потенціалі виробничо-управлінського персоналу. 

Оприлюднення достовірної інформації про ланцюг створення доданої 
вартості промисловим підприємством — це одна із обліково-
прогностичних та комунікаційних функцій сучасного обліку та звітності. 

Політика підприємства щодо управління динамікою доданої вартості 
в прогресивному напрямі проявляється в результаті інформаційних кому-
нікацій функціональних служб та створення ними бази знань. 

Основа комунікаційної піраміди та якості інформаційного забезпе-
чення управління генеруванням доданої вартості в певному горизонті про-
гнозування як інструментом управління, належить бухгалтерському облі-
ку та стандартизованій фінансовій звітності. Не тільки тому, що нікому 
«не дано ообъять необъятное», але саме тому, що це в умовах сьогодення 
реалістично-інформаційно та вигідно фінансово (без додаткових витрат на 
оновлення комп’ютерного програмного забезпечення). 

Гармонізований прогнозний функціонал доданої вартості стає марке-
ром якості темпорального вектору розвитку підприємства з максимізова-
ною доданою вартістю в певному часовому горизонті прогнозування 
(t0,t1,…,ti,tn). 

Для умов сьогодення передбачуваними з достатньою ймовірністю 
можуть бути часові межі 2–5 років.  

Технологія Форсайт — це новітня управлінська технологія для сучас-
ної економічної практики вітчизняних промислових підприємств. Класич-
ний Форсайт модифікований в знаннєво-комунікаційну внутрішньогоспо-
дарську управлінську технологію може бути достатньо продуктивним для 
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пошуку та провадженні прогресивних змін на підприємстві, практична ре-
алізація яких забезпечить кількісне та якісне динамічне генерування дода-
ної вартості в оптимальному для сучасної фінансово-економічної дійснос-
ті трьохрічному горизонті прогнозування прогресивних змін в контексті 
генерування доданої вартості промисловим підприємством, зокрема хар-
чової промисловості. 

Напрямом подальшого дослідження у сфері доданої вартості пропо-
нуємо вважати обґрунтування підходів до вироблення рекомендацій щодо 
визначення особливостей динамічного взаємозв’язку між складовими до-
даної вартості за критерієм прогресивного економічного розвитку про-
мислового підприємства. 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ В СИСТЕМІ 

СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ  
ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Слободян Н.Г., канд. екон. наук, доцент 
 
В умовах ускладнення та нестабільності зовнішнього середовища 

безперервне функціонування підприємства можливе лише за умови пос-
тійного оновлення та впровадження стратегії лідерства за витратами. Як 
відомо, стратегія лідерства за витратами є однією з п’яти базових конку-
рентних стратегій. Вона ефективна на ринку в тому випадку, якщо біль-
шість покупців чутлива до ціни. На сучасному етапі цінова конкуренція 
серед фірм-продавців особливо сильна. Товари харчової та переробної 
промисловості визначаються високим ступенем стандартизації, марки різ-
них виробників практично ідентичні (наприклад, цукор, кропи, борошно, 
олія), покупці не бачать великої різниці між ними, тому різниця в ціні для 
них істотна, і як наслідок , товари з низькими цінами швидше реалізову-
ються. Цей фактор посилює значення стратегічного аналізу і управління 
собівартістю та витратами щодо обґрунтування ціноутворення товарів ма-
сового попиту, до яких можна віднести більшість харчових продуктів.  

Система управління витратами розглядається науковцями в різних ас-
пектах. Так, Косинська О. В. розглядає управління витратами як процес 
цілеспрямованого формування витрат за їх видами, місцями і носіями та 
постійного контролю і стимулювання зниження їх рівня, що є важливою 
функцією економічного механізму будь-якого підприємства [2, с. 107]. 
С.Ф. Голов визначає управління витратами як принципово нову систему, 
яка акумулює та систематизує витрати і дає змогу чітко іх відстежувати, 
аналізувати й контролювати [4, с.12]. 

Л.В. Гусарова вважає, що процес управління витратами включає: пла-
нування рівня і структури витрат; організацію обліку витрат; контроль і 
аналіз рівня витрат; мотивацію керівників всіх структурних підрозділів 
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підприємства до контролю за витратами та їх зменшенням та прийняття 
управлінських рішень [1, c. 6].  

Таким чином, сутність управління витратами полягає у іх доскональ-
ному і ретельному вивченні, класифікаціі, плануванні, аналізі та контролі. 
Система управління витратами не зводиться до їх нормування і контролю — 
вона полягає в оптимізації витрат для отримання підприємством бажаного 
фінансового результату [4]. 

Чітка класифікація витрат є важливою передумовою правильної орга-
нізації обліку і управління ними. Залежно від поставленої мети класифіка-
ція може здійснюватися за різними ознаками. Певні витрати можуть бути 
важливими для одного типу управлінських рішень і не братись до уваги 
для інших [1, с.8]. Класифікацію витрат за основними ознаками наведено 
в табл. 1. 

 
Таблиця 1. Класифікація витрат 
 
№ 
п/п Ознака Характеристика витрат 

1 За визначенням фінансового результату Вичерпані та невичерпані 
2 За визначенням відношення до собівартості про-

дукції 
На продукцію за відповідний період

3 За способами перенесення вартості на продукцію Прямі та непрямі 
4 За відношенням до процесу виробництва Основні та загальновиробничі
5 За ступенем впливу обсягу діяльності на рівень 

витрат 
Змінні та постійні 

6 За відношенням до прийняття рішень Релевантні та нерелевантні 
7 За відношенням до варіантів дії Дійсні та альтернативні 
8 За контролем виконання Контрольовані та неконтрольовані
9 За календарними періодами Одноразові, поточні, довгострокові
10 За функцією управління Виробничі, комерційні, адміністра-

тивні
 

З урахуванням трактування сутності понять «витрати» та «операційна 
діяльність» у НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», а також 
«витрати» у ПСБО 16 «Витрати», під операційними витратами (витратами 
операційної діяльності) підприємства як об’єктом аналізу розуміють ви-
буття активів, пов’язане з виробництвом або реалізацією продукції, яке 
відбувається під впливом структурних та функціональних факторів опера-
ційної діяльності та забезпечує одержання конкурентних переваг у галузі 
функціонування в сучасних умовах господарювання. 

Аналіз витрат діяльності підприємства полягає в інформаційному за-
безпеченні та всебічній оцінці досягнутих результатів, їх оптимізації та 
обґрунтуванні управлінських рішень щодо подальшої раціоналізації. До-
сягнення цієї мети здійснюється шляхом вирішення аналітичних задач, які 
доцільно згрупувати у наступні блоки дослідження: поточний (оператив-
ний), ретроспективний (підсумковий) та стратегічний аналіз. 
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Оперативний аналіз дозволяє своєчасно виявляти і попереджати не-
доліки, прорахунки, помилки. Оперативний аналіз, як методична складова 
процедур реалізації функції контролю, дозволяє мінімізувати втручання в 
функціонування виробничих систем з метою досягнення бажаних резуль-
татів основної діяльності. 

Вивчення методики аналізу витрат підприємств дозволяє констатува-
ти, що оцінка витрат та вибір методики їх аналізу залежать від завдань  
підприємства на певному етапі розвитку. Серед усієї сукупності завдань 
аналізу операційних витрат підприємства найбільш пріоритетними є:  

 оцінка складу та структури витрат операційної діяльності; 
 оцінка динаміки операційних витрат (у цілому та за елементами 

витрат); 
 визначення та оцінка відносних показників операційної діяльності 

(рівень операційних витрат, витратовіддача, рентабельність витрат); 
 оцінка впливу певних факторів на динаміку витрат; 
 виявлення резервів економії (оптимізації) витрат.  
Вищенаведені завдання є найголовнішими під час аналізу операцій-

них витрат з метою прийняття рішень поточного характеру щодо їх опти-
мізації. Інформаційна база аналізу собівартості та витрат підприємства на-
ведена в табл. 2 [9, с.146]. 

 
Таблиця 2. Інформаційна база для аналізу виробничої собівартості  
 

№ Група Джерела інформації
1 Первинні 

документи 
акти-вимоги, акти на списання палива, енергії, акти-вимоги на за-
міну (внутрішні переміщення) матеріалів, ліміт но-забірні картки, 
матеріальні звіти, акти виконаних робіт, наряди, табелі обліку 
використання робочою часу та розрахунку заробітної плати, пос-
відчення про відрядження, авансові звіти, довідки бухгалтерії, роз-
рахунки бухгалтерії, накладні, рахунки тощо 

2 Рахунки бухгалтер-
ського обліку 

23 «Виробництво», 80 «Матеріальні витраті!», 81 «Витрати на оплату 
праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація»,  
84 «Інші операційні витрати». 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загаль-
новиробничі витрати». 92 «Адміністративні витрати». 93 «Виграти на 
збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» 

3 Облікові регістри Журнал 5, 5А

4 Фінансова звітність ф. № 1 «Баланс», ф. № 2 «Звіт про фінансові результати», ф. № 5 
«Примітки до річної фінансової звітності» 

5 Статистична звіт-
ність 

Ф.1-П-НПП «Звіт про виробництво промислової продукціі» ; ф. № 
1-ПВ «Звіт з праці», ф.№11-ОЗ — «Звіт про наявність та рух основ-
них засобів, амортизацію (знос)»; ф.4-МТП «Звіт про залишки і 
використання палива та паливо-мастильних матеріалів» та інші 

6 Інші джерела Норми та нормативи споживання ресурсів, дані про відхилення від 
норм, калькуляції, бюджети (кошториси) витрат на виробництво та 
комплексних статей витрат, матеріали обстежень, перевірок, спо-
стережень, нарад, конструкторська і технологічна документація, 
результати попередніх аналітичних досліджень тощо 



107 

Найважливішим напрямом підсумкового (ретроспективного) аналізу є 
вивчення структури та динаміки витрат як на рівні всього підприємства, 
так і на рівні окремих центрів відповідальності. 

Необхідною запорукою ефективних елементів управління витратами 
(в тому числі і іх аналізу) є їх обґрунтована класифікація, тобто розподі-
лення витрат на певні класи із урахуванням загальних критеріїв та 
об’єктивних зв’язків між ними. За чинним П(С)БО 16 «Витрати» опера-
ційні витрати поділяють наступним чином: 

 в розрізі елементів — матеріальні витрати, витрати на оплату праці, 
відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати; 

 в розрізі статей витрат — собівартість продукції, адміністративні 
витрати, витрати на збут, інші операційні витрати. 

Дослідження складу і структури витрат дає можливість виявити ті з 
них, які мають найбільшу питому вагу, а отже впливають на динаміку ви-
трат. В свою чергу аналіз динаміки витрат допомагає охарактеризувати 
тенденції їх зміни, розробити заходи їх оптимізації. Зміна поведінки ви-
трат при різних рівнях активності підприємства є важливою інформацією 
при прийнятті управлінських рішень. Відхилення витрат від визначених 
норм зумовлене дією багатьох факторів, які у взаємодії між собою впли-
вають на поведінку витрат. Саме тому, оцінюючи поведінку витрат, здійс-
нюють аналіз їхньої залежності від зміни тих чи інших факторів. Такий 
аналіз дає змогу визначити й зміни планових (розрахункових) показників 
собівартості та витрат внаслідок відхилень, зумовлених нестандартними 
ситуаціями. 

Аналіз операційних витрат зa eкoнoмiчними eлeмeнтaми здійснюють 
шляхом пopiвняння фaктичниx витpaт з кошторисом (бюджетом) тa до-
сягнутими показниками зa минулий пepioд. Для aнaлiзу пoeлeмeнтниx 
витpaт за складом та структурою дoцiльнo кopиcтувaтиcя табл. 3. 

Такий аналіз дaє тiльки зaгaльнe пoняття пpo відхилення операційних 
витрат. Пepepaxoвaнi нижчe eлeмeнти є узaгaльнeними, i кoжний з ниx 
cклaдaєтьcя з вeликoї кiлькocтi бiльш дeтaлiзoвaниx складових, caмe тoму 
дoцiльнo їх глибшe досліджувати.  

Aнaлiз coбiвapтocтi пpoдукцiї у poзpiзi кaлькуляцiйниx cтaтeй витpaт 
дoзвoляє виявити змiну coбiвapтocтi пpoдукцiї за центрами відповідаль-
ності, в oкpeмиx cтpуктуpниx пiдpoздiлax пiдпpиємcтвa, oцiнити poбoту 
oкpeмиx викoнaвцiв, якi вiдпoвiдaють зa знижeння coбiвapтocтi нa 
вiдпoвiднiй дiлянцi [4, c.126–136]. 

Пpи упpaвлiннi coбiвapтicтю пpoдукцiї вaжливo вpaxoвувaти cпociб 
включeння витpaт дo coбiвapтocтi oкpeмиx видiв пpoдукцiї. Зa цiєю 
oзнaкoю poзpiзняють пpямi i нeпpямi витpaти. 

Пpи aнaлiзi пpямиx мaтepiaльниx витpaт нeoбxiднo вpaxoвувaти 
гaлузeву нaлeжнicть дocлiджувaнoгo пiдпpиємcтвa. Нaпpиклaд, в oбpoбниx 
гaлузяx питoмa вaгa мaтepiaльниx витpaт у coбiвapтocтi пpoдукцiї є дocить 
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знaчнoю. Aнaлiз мaтepiaльниx витpaт пoлягaє у пopiвняннi їx фaктичнoгo 
oбcягу з плaнoвим (пpoгнoзним) чи бaзoвим i в oбчиcлeннi впливу oкpeмиx 
фaктopiв нa виявлeннi відхилення. Кiлькicть фaктopiв i мeтoдикa їx 
дocлiджeння зaлeжить вiд ocoбливocтeй тexнoлoгiчнoгo пpoцecу, видiв 
cиpoвини, мaтepiaлiв i eнepгoнociїв, щo викopиcтoвуютьcя.  

 
Тaблиця 3. Анaлiз операційних витpaт зa eкoнoмiчними eлeмeнтaми 
 
№ 
п/п 

Eлeмeнти 
витpaт 

Витрати,тиc.гpн. Питoмa вaгa витpaт, % 

Пoпe-
peднiй 

piк 

Зa звiтний рік
Пoпe
peд-
нiй 
piк 

Зa звiтний piк Вiдxилeння

план фaк-
тичнo план фак-

тичнo 

Вiд 
попе-
peд-
нього 
poку 

Вiд 
пла-
ну 

1 

Мaтepiaльнi 
витpaти (зa 
виpaxувaння
м зворотниx 
вiдxoдiв) 

Ф2 p230 
гp4 

Бюджет 
витpaт 

Ф2 
p230 
гp3 

1C/6
C*10

0 

1D/6D
*100 

1E/6E*
100 

1Н-
1F 

1H-
1G 

2 
Витpaти нa 
oплaту пpaцi Ф2p 240 

гp4 
Бюджет 
витpaт 

Ф2p 
240гp3

2C/6
C*10

0

2D/6D
*100 

2E/6E*
100 

2H-
2F 

2H-
2G 

3 

Вiдpaxу-
вaння нa 
coцiaльнi 
зaxoди 

Ф2 p250 
гp4 

Бюджет 
витpaт 

Ф2p25
0гp3 

3C/6
C*10

0 

3D/6D
*100 

3E/6E*
100 

3H-
3F 

3H-
3G 

4 
Aмopтизaцiя 
ocнoвниx 
засобів 

Ф2 p260 
гp4 

Бюджет 
витpaт 

Ф2p26
0гp3 

4C/6
C*10

0

4D/6D
*100 

4E/6E*
100 

4H-
4F 

4H-
4G 

5 
Iншi витpaти Ф2 p270 

гp4 
Бюджет 
витpaт 

Ф2p27
0гp3 

5C/6
C*10

0

5D/6D
*100 

5E/6E*
100 

5H-
5F 

5H-
5G 

6 Пiдcумoк 
витpaт 

1C+…+
5C

1D+…+5
D 

1E+… 
+5E 100 100 100 – – 

 
Зaгaльнa cумa мaтepiaльниx витpaт зaлeжить від oбcягу тa cтpуктуpи 

виpoбництвa продукції, а також piвня нopм мaтepiaльниx витpaт у 
coбiвapтocтi oкpeмиx видiв пpoдукцiї. У пpoцeci aнaлiтичнoгo 
дocлiджeння знaчнa увaгa пpидiляєтьcя виявленню зміни загальних 
мaтepiaльниx витpaт зa рахунок: 

 змiни piвня фактичних витpaт в порівнянні з нормами витрат на 
окремі види матеріальних ресурсів;  

 зміни цін на матеріально-сировинні ресури і тарифів на енерго-
ресурси; 

 заміни матеріалів ( норм витрат та їх ціни в порівнянні з базовими). 
У бiльшocтi гaлузeй пpoмиcлoвocтi витpaти нa oплaту пpaцi мaють 

мeншу питoму вaгу в coбiвapтocтi пpoдукцiї, нiж мaтepiaльнi витpaти. 
Пpoтe швидкe зpocтaння пpoдуктивнocтi пpaцi є oдним iз нaйвaжливiшиx 
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джepeл знижeння coбiвapтocтi пpoдукцiї. Змiнa пpямиx витpaт нa oплaту 
пpaцi фopмуєтьcя мiж пpямим впливoм aнaлoгiчниx чинникiв: змiни 
oбcягу виpoблeнoї пpoдукцiї, змiни cтpуктуpи виpoблeнoї пpoдукцiї тa 
змiни piвня тpудoвиx витpaт нa oкpeмi виpoби, а також за рахунок підви-
щення мінімального рівня оплати праці та індексації заробітної плати. 

Ocoбливу увaгу нeoбxiднo звepнути нa aнaлiз eлeмeнтa «Iншi витpaти», 
ocкiльки вiн oб’єднує дocить piзнi витpaти, a caмe: плaтeжi нa oбoв’язкoвe 
cтpaxувaння мaйнa пiдпpиємcтвa, cплaту вiдcoткiв зa кopoткoстрокoвi 
кpeдити i пoзики, витpaти нa вiдpяджeння, плaту cтopoннiм opгaнiзaцiям за 
oxopoну, витpaти нa гapaнтiйний peмoнт i oбcлугoвувaння, oплaту пocлуг 
зв’язку, плaту зa opeнду oкpeмиx oб’єктiв ocнoвниx засобів, плaту зa зeмлi 
ciльcькoгocпoдapcькoгo пpизнaчeння, плaтeжi зa викиди зaбpуднюючиx 
peчoвин у нaвкoлишнє cepeдoвищe, пoдaтoк з влacникiв тpaнcпopтниx 
зacoбiв, знoc нeмaтepiaльниx aктивiв та iншi. 

Дo кoмплeкcниx витpaт нaлeжaть тpaнcпopтнo-зaгoтiвeльнi, нa пiдгo-
тoвку i ocвoєння виpoбництвa, нa утpимaння i eкcплуaтaцiю oблaднaння, 
зaгaльнoвиpoбничi, зaгaльнoгocпoдapcькi i пoзaвиpoбничi, iншi виpoбничi 
витpaти i втpaти вiд бpaку. Aнaлiзуючi cтaттi кoмплeкcниx витpaт cлiд 
пaм’ятaти, щo дeякi з ниx зaлeжaть, a iншi — нe зaлeжaть вiд oбcягу 
виpoбництвa. Caмe тoму вoни пoдiляютьcя нa умoвнo-змiннi тa умoвнo-
пocтiйнi. 

Умoвнo-змiннi витpaти пopiвнюють з фaктичними в динaмiцi зa 
дeкiлькa звiтниx пepioдiв i в тaкий cпociб oцiнюють динaмiку змiн витpaт, 
aбcoлютну тa вiднocну eкoнoмiю aбo пepeвитpaчaння, виявляють peзepви 
знижeння витpaт. 

З oгляду нa кількість i piзнoмaнiтнicть видiв витpaт, якi вxoдять дo 
cклaду нeпpямиx витpaт, існує багато пpичин їx вiдxилeнь вiд відповідно-
го кoштopиcу (бюджету) [5]. Тому комплексні статті витрат, які є умовно-
постійними, аналізують за іх складовими, що визначені обліковою політи-
кою підприємства. 

Так, дo cклaду зaгaльнoвиpoбничиx витpaт включaють: 
 витpaти нa упpaвління виробництвом; 
 aмopтизaція ocнoвниx зacoбів зaгaльнoвиpoбничoгo пpизнaчення; 
 витpaти нa утpимaння, екcплуaтaцію тa pемoнт, cтpaxувaння, 

oпеpaційну opенду ocнoвниx зacoбів, іншиx неoбopoтниx aктивів зaгaль-
нoвиpoбничoгo пpизнaчення; 

 витpaти нa вдocкoнaлення теxнoлoгії тa opгaнізaції виpoбництвa; 
 витpaти нa кoмунaльні пocлуги з утpимaння виpoбничиx 

пpиміщень; 
 витpaти нa oбcлугoвувaння виpoбничoгo пpoцеcу (oплaтa пpaці 

зaгaльнoвиpoбничoгo пеpcoнaлу, відpaxувaння нa coцзaxoди, 
медcтpaxувaння); 
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 витpaти нa oxopoну пpaці, теxніку безпеки тощо; 
 інші витpaти (внутpішньoзaвoдcьке пеpеміщення мaтеpіaлів, 

інcтpументів зі cклaдів дo цеxів і гoтoвoї пpoдукції нa cклaді; неcтaчі 
незaвеpшенoгo виpoбництвa; неcтaчі і втpaти від пcувaння мaтеpіaльниx 
ціннocтей; cплaтa пpocтoїв тoщo). 

До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, 
які пов’язані з управлінням і обслуговуванням підприємства. Витрати на 
утримання підрозділів, що займаються збутом продукції, рекламою, дос-
тавкою продукції споживачам, та інші витрати підприємства з реалізації є 
витратами на збут. 

Стратегічний аналіз витрат передбачає порівняння витрат підпри-
ємствва з його основними конкурентами на всьому ланцюгу, починаючи з 
купівлі сировини і завершуючи цінами, сплаченими за товар кінцевими 
споживачами. Підприємство, витрати якого є нижчими порівняно із  
витратами виробників аналогічної продукції, має можливість реалізовува-
ти товар за нижчою ціною, ніж конкуренти, і таким чином розширювати 
свою частку ринку, або отримувати вищий прибуток, продаючи продук-
цію за встановленою на ринку ціною. [3, с.106]. 

Стратегічний аналіз витрат аналіз має узгоджуватись із стратегічними 
завданнями та інтересами. Тому необхідність у його застосуванні виникає 
за умови прагнення підприємства посилити свою конкурентну позицію за 
рахунок оптимізації чи скорочення витрат у довгостроковій перспективі. 

Задачі стратегічного аналізу націлені на визначення головної мети під-
приємства, яка передбачає, як правило, отримання максимального прибут-
ку через посилення своїх конкурентних переваг. Досягнення стратегічних 
цілей передбачає розробку тактичних заходів, які на окремих часових від-
різках можуть тимчасово збільшувати рівень грошових витрат. Головним 
критерієм дослідження є визначення таких заходів, які не просто знижу-
ють витрати, а дозволяють більш швидкими темпами збільшити дохід і 
підвищити конкурентоспроможність товару [4, с. 408]. 

Для забезпечення стратегічного управління рівня операційних витрат 
підприємства необхідно здійснювати аналіз конкурентної позиції під-
приємства в межах підприємств відповідної галузі. Для його проведення 
варто визначити додаткові завдання аналізу: оцінка частки ринку 
реалізації продукції підприємства на конкретному сегменті галузі функ-
ціонування; діагностика розподілу місткості ринку між конкурентами; 
пошук лідерів та найближчих конкурентів за витратами. 

Прийняття рішень про оновлення або модернізацію асортименту 
потребує проведення структурного аналізу витрат операційної діяльності 
підприємства за стадіями життєвого циклу продукції. Для цього витрати 
операційної діяльності мають бути структуровано таким чином:  

 довиробничі (розробка формування виробу, виготовлення техно-
логічної оснастки, відпрацювання виробу на технологічність, пуско-
налагоджувальні роботи, придбання необхідного обладнання);  
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 виробничі витрати (прямі витрати на вироби, непрямі витрати 
виробництва);  

 позавиробничі витрати (адміністративні та комерційні витрати на 
збут); 

 післявиробничі витрати (утилізація відходів та технологічної 
оснастки).  

За результатами цього аналізу формується інформація про зіставність 
витрат, що визнаються на виробничій стадії життєвого циклу асортимент-
ної позиції, та інших операційних витрат, що визнаються на довиробничій, 
позавиробничій та післявиробничій стадіях життєвого циклу асортимент-
ної позиції [5, с. 12]. 

Більшість підприємств харчової промисловості визначають ціну реа-
лізаціі продукції на основі її собівартості. Найпоширенішою формою ці-
ноутворення на основі витрат є ціноутворення за принципом «витрати 
плюс» .Ціноутворення за принципом «витрати плюс» полягає в тому, щоб 
розраховувати ціну продукту шляхом додавання до собівартості націнки. 
Націнку можна розрахувати на базі [4, с. 210]: 

 змінних виробничих витрат; 
 повної виробничої собівартості; 
 загальних змінних витрат; 
 повних витрат. 
Розроблення і впровадження стратегічного аналізу витрат в практич-

ну діяльність підприємств слід здійснювати з урахуванням специфіки тех-
нологічних процесів, характерних для підприємств окремої галузі, органі-
заційної структури, стилю управління та корпоративної культури, що мо-
жуть будуть різними для підприємств однієї галузі. Тому на підприємстві 
необхідно забезпечити: 

 узгодженість системи стратегічного управління витратами із сис-
темою стратегічного управління підприємством та її складовими під-
системами; 

 здатність вибирати і застосовувати такі методи та способи, що 
сприяють підвищенню ефективності стратегічного аналізу витрат; 

 доступність інформації про витрати, що відображатиме реальний 
стан справ на підприємстві в просторі та часі, для усіх рівнів управління 
підприємством (для кожного етапу стратегічного аналізу витрат має бути 
представлена необхідна йому інформація про витрати, а також управлін-
ський апарат різних рівнів повинен бути забезпечений лише необхідною 
та достовірною інформацією про витрати на підприємстві) [3, с.107]. 

Основними техніко-економічними напрямками ефективного стратегі-
чного управління витратами переробного промислового підприємства на 
сучасному етапі можуть стати наступні [10, с.177]. 

1. Використання прогресивних ресурсоощадних технологій виробни-
цтва та відходів, оскільки прямі матеріальні витрати складають переважну 
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частку витрат, що найбільше впливають на виробничу собівартість. На їх 
поведінку впливають фактори зміни цін, тарифів, транспортно-
заготівельних витрат тощо. 

2. Зростання обсягів виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг з 
метою зниження умовно-постійних витрат виробництва, адже темпи зрос-
тання загальновиробничих, адміністративних витрат, витрат на збут значно 
менші за темпи зростання прямих матеріальних, трудових витрат .  

3. Оптимізація витрат на оплату праці шляхом зростання продуктив-
ності праці, ліквідації втрат робочого часу, підвищення рівня кваліфікації 
та трудової дисципліни. 

4. Стратегічні управлінські рішення щодо матеріально-сировинного 
забезпечення виробництва. 

5. Здійснення оперативного контролю та аналізу поточних витрат на 
основі запровадження прогресивних комп’ютерних технологій та прикла-
дних управлінських програм. 

6. Удосконалення методик планування, обліку та калькулювання со-
бівартості харчових продуктів та політики ціноутворення з урахуванням 
стратегічного підходу. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ВИРОБНИЧИХ 
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Скопенко Н.С., д-р екон. наук, проф.,  

Євсєєва-Северина І.В., канд. екон. наук, доц.  
Удворгелі Л.І., канд. техн. наук, доц.  

Капля Д.В., магістрант  
 
В сучасних умовах господарювання, котрі характеризуються динаміч-

ністю ринкового середовища, зростанням конкуренції, для ефективного  
функціонування та стійкого росту виробничим підприємствам необхідно 
спрямовувати свою діяльність на шлях інноваційного розвитку, що передба-
чає залучення нових технологій, створення принципово нової продукції та 
використання інноваційних методів управління. Обраний підприємством на-
прям інноваційного розвитку потребує постійного моніторингу рівня досяг-
нення запланованих цілей та оцінювання ефективності прийнятих рішень. 

Способи та методи оцінки результативності інноваційної діяльності (ін-
новаційних процесів та проектів) широко описані в економічній літературі. 
Цією проблематикою займаються багато вітчизняних та зарубіжних науков-
ців [1-27]. Практично у всіх роботах методики оцінки ефективності іннова-
ційної процесів базуються на співвідношенні ефектів і витрат (коефіцієнт 
економічної ефективності, його зворотна величина, термін окупності додат-
кових витрат) з подальшим їх порівнянням з нормативною величиною.  

Метою даної роботи є дослідження основних методів оцінки іннова-
ційної діяльності (інноваційних процесів та проектів) на виробничих підп-
риємствах та визначати особливості їх застосування. 

В умовах ринкової економіки розвиток підприємства можливий лише 
за умови якісних й структурних змін, які виникають при здійсненні інно-
ваційної діяльності та впровадженні інновацій. Для обґрунтування доціль-
ності впровадження інноваційних проектів, визначення їх економічної 
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ефективності, необхідно здійснювати комплексну оцінку на протязі всього 
життєвого циклу інновації.  

Оцінка інноваційних проектів повинна ґрунтуватися на наступних 
принципах [0, с. 87–88]:  

1. Розгляд і аналіз інноваційного проекту протягом усього його жит-
тєвого циклу (розрахункового періоду) — від моменту виникнення нової 
ідеї до моменту комерціалізації й практичного застосування.  

2. Моделювання потоків продукції, ресурсів, грошових коштів на всіх 
стадіях (етапах) реалізації інноваційного проекту.  

3. Узгодження умов порівняння різних варіантів інноваційного проекту. 
4. Принцип урахування фактору часу при оцінці параметрів іннова-

ційного проекту та його зовнішнього економічного оточення. 
5. Ефективність інноваційного проекту, оцінюється шляхом порів-

няння грошового потоку, що формується в процесі експлуатації проекту 
та початкових вкладів у нього. Проект визнають прибутковим, якщо за-
безпечується повернення усіх початкових вкладів при прийнятній для всіх 
учасників проекту нормі доходності.  

6. Обов’язкове приведення до справжньої вартості як початкових 
вкладів, так і суми грошового потоку.  

7. Процес дисконтування усіх грошових витрат та надходжень здійс-
нюється за дисконтними ставками, які вибираються в залежності від особ-
ливостей інноваційного проекту. 

8. Принцип альтернативності, який передбачає врахування різному-
нітних можливостей використання ресурсів, шляхів досягнення мети ін-
новаційного проекту, вибору найкращих варіантів проектних рішень;  

9. Оцінка ефективності інноваційного проекту має здійснюватися 
шляхом порівняння ситуацій «без проекту» та «з проектом», а не ситуацій 
«до проекту» і «після нього».  

10. Врахування усіх найбільш істотних наслідків інноваційного про-
екту: економічних, науково-технічних, соціальних, екологічних. 

11. Багатоетапність оцінки на стадіях обґрунтування розміру інно-
ваційних витрат, техніко-економічних обґрунтувань, вибору схеми фі-
нансування, моніторингу та інше. На кожному етапі вартість проекту 
уточняється.  

12. Врахування впливу інфляції, невизначеності й ризиків, а також 
можливості використання для його реалізації різних валют.  

Для всебічного охоплення та врахування різних аспектів у процесі 
прийняття та реалізації управлінських рішень у інноваційній сфері доці-
льним є використання різних підходів до оцінювання результатів іннова-
ційної діяльності. Це дасть змогу оцінити ефективність прийнятих рішень 
як в поточному періоді, за підсумками виконаної роботи, так і на перспек-
тиву, з обґрунтуванням витрат усіх необхідних ресурсів для досягнення 
поставлених цілей з врахуванням чинника невизначеності [0, c. 176]. 
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Використання часової моделі для оцінювання ефективності іннова-
ційної діяльності підприємства передбачає виділення короткострокових, 
середньострокових і довгострокових критеріїв. Зокрема, короткострокові 
критерії ефективності охоплюють продуктивність як здатність підприємства 
забезпечити необхідну кількість і якість продукції відповідно до вимог зо-
внішнього середовища; якість — як здатність задовольняти певні потреби; 
ефективність як відношення результатів до вхідних факторів; гнучкість як 
здатність суб’єкту господарювання перерозподіляти ресурси з одного ви-
ду діяльності на інший для виробництва товарів з врахуванням запитів 
споживачів; задоволеність як вигоди, що отримують покупці та клієнти 
поряд із тими, що отримують працівники організації (фактор людського 
капіталу є визначальним для ефективної інноваційної роботи).  

Позитивні значення вищевказаних критеріїв дають змогу підприємству 
ефективно функціонувати у короткостроковому періоді, однак більш трива-
лий часовий горизонт вимагає врахування середньострокових критеріїв ефек-
тивності, таких як конкурентоспроможність, що характеризує стан суб’єкту 
господарювання та його продукції серед аналогів; ризиковість як можливість 
чи загрозу відхилення отриманих результатів від очікуваних; відповідність 
наявного потенціалу (у тому числі й інноваційного) підприємства можли-
востям утриматись на відповідному ринковому сегменті [0].  

Врахування довгострокових критеріїв оцінювання ефективності іннова-
ційних рішень передбачає визначення тенденцій зміни показників, що ха-
рактеризують результати їх впровадження у довготерміновому періоді на ос-
нові застосування математичних методів та моделей прогнозування (табл. 1). 

 
Таблиця 1. Критерії оцінювання ефективності інноваційних рішень 
 

Підходи до оцінки 
ефективності іннова-

ційних рішень 
Завдання Показники 

Короткострокові критерії ефективності інноваційних рішень 

Оцінювання ефектив-
ності діяльності 

Оцінити ефективність 
внутрішніх ресурсів для 
впровадження інновацій

продуктивність діяльності; ефектив-
ність; якість; гнучкість; задоволеність 

Середньострокові критерії ефективності інноваційних рішень 

Оцінювання ефектив-
ності інноваційних 
проектів 

Вибрати альтернативи 
інноваційним рішенням 
та обґрунтувати їх ефек-
тивність 

– NPV — чистий приведений дохід;
– PI — індекс прибутковості;  
– IRR — внутрішня норма прибут-
ковості; 
– РР — період окупності 

Оцінювання ефектив-
ності інноваційних 
рішень на основі бен-
чмаркінгу 

Оцінити ефективність 
інноваційних рішень на 
основі порівняння з кон-
курентами чи аналогами 

– конкурентоспроможність інновацій-
них рішень;  
– відповідність інноваційної продукції 
запитам споживачів та потребам ринку; 
– відповідність обраних сегментів рин-
ку можливостям реалізації та потенціа-
лу підприємства; 
 — критерій ризиковості інноваційних 
рішень
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Закінчення табл. 1 

Підходи до оцінки 
ефективності іннова-

ційних рішень 
Завдання Показники 

Довгострокові критерії ефективності інноваційних рішень 

Оцінювання ефектив-
ності інноваційного 
розвитку на основі 
прогнозування 

Оцінити ефективність 
інноваційних рішень на 
основі визначення тен-
денцій зміни показників 
їх впровадження та ви-
користання 

– прогнозування результатів реалізації 
інноваційних рішень; 
– прогнозування змін та впливу чинни-
ків на ефективність реалізації іннова-
ційних рішень; 
– врахування впливу зовнішнього сере-
довища на реалізацію інноваційних 
проектів

Джерело: складено авторами на основі [46, 47,0] 
 
Отже, часова модель ефективності дає змогу на основі підтримання 

оптимального балансу між критеріями ефективності оцінити результати 
інноваційної діяльності у часі. 

В процесі здійснення інноваційної діяльності на неї впливає цілий ряд 
різноманітних чинників (табл. 2). 

 
Таблиця 2. Чинники, що впливають на інноваційну діяльність 
 

Система чин-
ників 

Чинники, що перешкоджають 
інноваційній діяльності 

Чинники, що сприяють інновацій-
ній діяльності 

Техніко-
економічні 

Відсутність джерел фінансування 
слабкість матеріально-технічної 
та наукової бази, високий еконо-
мічний ризик, відсутність попиту 
на продукцію, застаріла техніка 
та технологія, низький науково-
технічний потенціал держави, 
регіонів 

Наявність необхідного наукового 
потенціалу, технічної бази, фінан-
сових ресурсів, розвиток конкурен-
ції та скорочення тривалості життє-
вого циклу наукоємних товарів, 
державна підтримка інноваційної 
діяльності 

Організаційно-
управлінські 

Сталі організаційні структури, 
надмірна централізація, відсут-
ність інноваційної стратегії, бай-
дужість менеджерів до нововве-
день, установча замкненість, орі-
єнтація на усталені ринки, недо-
статність міжнародного науково-
технічного співробітництва 

Гнучкість організаційних структур, 
демократичний стиль управління, 
формування творчих цільових груп, 
децентралізація, кваліфікований 
маркетинг, міжнародна науково-
технічна кооперація, створення ін-
новаційної інфраструктури 

Соціально-
психологічні 

Опір змінам, зміна стереотипів, 
страх невизначеності, низький 
професійний статус новатора, 
відсутність матеріальних стиму-
лів та умов творчої праці, відп-
лив наукових кадрів 

Сприйнятливість до змін, нововве-
день, моральна та матеріальна вина-
города, можливість самореалізації, 
сприятливий психологічний клімат 
в колективі, розвиток умов творчої 
праці 

 



117 

Закінчення табл. 2 

Система чин-
ників 

Чинники, що перешкоджають 
інноваційній діяльності

Чинники, що сприяють інновацій-
ній діяльності

Інформаційно-
комунікативні 

Недостатня інформація про інно-
вації, джерела їх розроблення та 
розповсюдження, недостатній 
обмін інформацією для управ-
ління інноваціями, замкнутість і 
обмеженість міжгалузевих відно-
син, відсутність достатнього за-
хисту всіх видів власності на ін-
формаційні ресурси

Можливість швидко одержувати 
необхідну інформацію, правильний 
вибір інформаційних каналів, прид-
бання ліцензій, патентів, ноу-хау, 
постійне поповнення інформаційно-
го фонду підприємства, розширення 
горизонтальних потоків інформації 

Правові Недосконалість законодавчої 
бази з питань інноваційної діяль-
ності, охорони інтелектуальної 
власності 

Законодавчі заходи (особливі піль-
ги, закони), що заохочують іннова-
ційну діяльність 

Джерело: складено авторами за [0, с. 93-94]. 
 

Оцінювання ефективності на основі інтеграційного підходу передбачає 
врахування широкого спектра чинників, що конкретизуються у певних ме-
тодиках розрахунку. Зокрема, оцінювання ефективності діяльності організа-
ції на основі концепції стратегічних карт передбачає використання збалан-
сованої системи показників (BSC) для підприємства та його окремих струк-
турних підрозділів, що беруть участь у формуванні і використанні іннова-
ційного потенціалу підприємства та являє собою збалансовану систему клю-
чових індикаторів діяльності за чотирма напрямами [0, с. 177]:  

 фінансові, які характеризують кінцеву ефективність інноваційної 
діяльності;  

 ринкові, які характеризують взаємовідносини з клієнтами і поста-
чальниками;  

 внутрішніх бізнес-процесів, які характеризують операційну доско-
налість;  

 навчання і розвитку, які показують рівень персоналу і перспективи 
розвитку. 

Необхідно виділити ключові моменти концепції збалансованої систе-
ми показників, що визначають її доцільність для оцінки діяльності вітчиз-
няних підприємств [0]:  

 стратегічні карти поєднують кількісні та якісні показники оціню-
вання ефективності інноваційної діяльності підприємства, які доповнюють 
інформацію із джерел фінансової звітності і зменшують ризик підприєм-
ства на шляху до досягнення коротко- і довгострокових цілей. Діяльність 
підприємства не зводиться тільки до отримання прибутку в короткостро-
ковій перспективі, тому вона повинна враховувати усі можливі фактори 
інноваційної діяльності. Зусилля, яких докладає підприємство для поліп-
шення свого фінансового становища завтра, можуть не дати очікуваного 
результату в перспективі. Разом з тим, збалансована система показників 
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дає змогу працівникам організації краще усвідомити зміст своєї роботи та 
її зміст у загальній стратегії інноваційного розвитку підприємства; 

 поряд з підсумковими показниками оцінювання результатів діяль-
ності використовуються показники, що характеризують рівень викорис-
тання ресурсів для здійснення інноваційної діяльності підприємства;  

 беруться до уваги три періоди розвитку підприємства: минулий, 
поточний, майбутній, що корегує зусилля підприємства не тільки на по-
ліпшення фінансового стану сьогодні, але і на отримання результату у 
майбутньому;  

 передбачається декомпозиція основних показників діяльності орга-
нізації та їх доведення до низових ланок управління, що дає змогу значно 
посилити контроль за їх виконанням та враховує фактор децентралізації 
управління як важливий чинник підвищення ефективності управління під-
приємством загалом;  

 виділяються чотири ключові аспекти діяльності організації, які  
формують конкурентні переваги, необхідні для забезпечення майбутнього 
успіху.  

Складність умов прийняття та реалізації інноваційних рішень потре-
бує нетипових підходів до узагальнення оціночних показників, зокрема 
групування показників ефективності на запізнілі і випереджувальні інди-
катори [0, 0, 0]. Запізнілі показники орієнтовані на результати діяльності в 
кінці періоду і характеризують діяльність за минулий період. Випереджу-
вальні індикатори орієнтовані на оцінювання поточних процесів діяльнос-
ті і характеризують успіхи на шляху до досягнення цілей.  

Необхідно зазначити, що такий поділ є умовним, а деякі автори зазна-
чають, що складність і заплутаність, яка панує над критеріями випере-
дження і запізнення, заперечує доцільність такого поділу, знижує корис-
ність [0, c. 81].  

Слід зазначити, що показники оцінювання ефективності інноваційних 
рішень можна розглядати як критерії, що використовуються для оціню-
вання фактичних результатів порівняно з очікуваними і є як індикаторами 
оцінки успіху організації, так і орієнтирами напрямків її майбутньої дія-
льності, що сприяють єдиній скерованості дій, починаючи з верхньої і за-
кінчуючи нижчими ланками організаційної ієрархії, і саме такий підхід 
визначає необхідність виділення запізнілих і випереджувальних показни-
ків оцінки [0, c. 178].  

Враховуючи, що ефективність інноваційної діяльності підприємства 
забезпечується збалансуванням ефективної робити різних сфер діяльності 
на різних етапах прийняття інноваційного рішення, доцільно групувати 
показники ефективності, які відображають цикл організації «вхід — про-
цес — вихід — вихід»[0, 0] (рис. 1). 

Оцінювання ефективності інвестицій посідає центральне місце в про-
цесі обґрунтування та вибору можливих варіантів вкладення коштів у ін-
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новаційні проекти, а отже, є запорукою успішного здійснення інновацій-
ної діяльності. Розрізняють прості (статистичні) і ускладнені методи оцін-
ки, засновані на теорії часової вартості грошей (динамічні). Необхідно за-
значити, що поряд із перевагами ці методи мають і окремі недоліки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Види показників ефективності 
Складено авторами за [0, 0] 

 
Характеристика основних критеріїв оцінювання інвестицій (NPV — 

чиста теперішня вартість, РІ — індекс дохідності, РВ — період окупності, 
IRR — внутрішня норма дохідності, ECF — ануїтет, еквівалентний річний 
дохід) у інноваційні проекти наведено у табл. 3.  

 
Таблиця 3. Характеристика основних критеріїв оцінювання інвестицій у інноваційні 
проекти 
 

Показник Формула розрахунку Характеристика 

Чистий приве-
дений дохід 
(чиста тепе-
рішня вартість) 
(NPV) 

0

NPV=
(1 )

n
t

t
t

CF

R= +
  

NPV — поточна вартість майбутніх гро-
шових потоків. Показник відбиває оцінку 
зміни економічного потенціалу підприєм-
ства у випадку прийняття проекту до розг-
ляду За NPV > 0 можна розглядати питан-
ня про прийняття проекту. За NPV < 0 
проект слід відкинути. За NPV = 0 проект 
не збитковий, але й не принесе прибутку. 
Під час вибору альтернативних проектів 
перевага віддається проекту з більш висо-
ким показником NPV 

Індекс прибут-
ковості (PI) 

0 0

PI
(1 ) (1 )

n n
i i

i i
i i

CIF COF

r r= =
= ÷

+ +
   

Завдяки РІ є можливість зіставити обсяг 
інвестиційних затрат з майбутнім чистим 
грошовим потоком проекту. Дає можли-
вість ранжувати проекти за їх привабли-
вістю, але не характеризує абсолютну ве-
личину чистого зиску 

 

Задоволення споживачів, 
досягнення місії організа-
ції, прибуток 

Розвиток організації в роз-
різі асортиментних пози-
цій, частка ринку, трудомі-
сткість, якість, ціна 

Кількісний і якісний склад 
працівників, необхідні фі-
нансові ресурси, обсяги 
матеріальних ресурсів, 
техніко-технологічні ре-
сурси 

Підсумкові показники 

Вихідні показники 

Вхідні показники 

Дозволяють оцінити вигоду, 
отриману в результаті діяльнос-
ті організації 

Відображають результати, 
отриманих завдяки використан-
ню ресурсів, складених у діяль-
ність 

Відслідковують показники, які 
представляють собою елементи, 
необхідні для досягнення пев-
них цілей організації 
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Закінчення табл. 3 

Показник Формула розрахунку Характеристика
Дисконтний 
період окуп-
ності (DPP) 

0

1

DPP =

(1 )
n t
t t

I
CF

r= +
 

Один з найпоширеніших показників оцін-
ки проекту. Показує період, за який буде 
відшкодовано суму інвестицій. Як прави-
ло, використовується для порівняльної 
оцінки ефективності проектів, але може 
бути прийнятий як критеріальний. Основ-
ний недолік показника в тому, що він не 
враховує ті чисті грошові потоки, які фор-
муються після періоду окупності інвести-
ційних витрат

Внутрішній 
коефіцієнт  
рентабельності 
(внутрішня 
норма окуп-
ності) (IRR) 

1

( 1)
2 1

( 1) ( 2)

IRR =

( )i

i i

i

NPV
i i

NPV NPV

+

+ −
−

 

Відображає граничну величину ставки 
дисконту, вище якої проект стає збитко-
вим. Характеризує максимально допусти-
мий відносний рівень витрат, які можуть 
бути здійснені у разі реалізації проекту. 
IRR — ставка дисконту, за якої значення 
чистого приведеного доходу дорівнює 
нулю. Показує, за якою ставкою відсотка 
інвестор повинен вкласти свій капітал, 
щоб ефективність фінансового вкладення 
дорівнювала ефективності даного інвести-
ційного проекту

Джерело: складено на основі [0, 0, 0, 0] 
 

При розрахунку показників ефективності можуть виникати виділити 
наступні типові помилки [0, с. 309]: 

 необґрунтовано завищують ціни та попит на вироблену інноваційну 
продукцію (ці показники вважаються легко регульованими і, як правило, ча-
сто змінюються з метою досягнення прийнятного рівня беззбитковості); 

 не приймаються в розрахунок сезонні коливання продажів, затрим-
ки платежів та темп інфляції; 

 розробники проекту іноді забувають про первісну та подальшу  
потребу в оборотному капіталі; 

 при визначенні величини інвестиційних витрат замість показника 
чистого оборотного капіталу використовується величина потреби в оборо-
тних коштах (не враховуються короткострокові зобов’язання); 

 при розрахунку дисконтних показників економічно невірно викорис-
товується величина процентних платежів (присутній подвійний рахунок); 

 дається нереалістична оцінка орендного платежу за основні фонди 
та земельні ділянки (як правило, істотно занижена порівняно із середньо-
ринковим рівнем плати за користування аналогічними об’єктами); 

 штучно збільшуються кількість робочих днів у році і коефіцієнт 
змінності роботи устаткування; 

 мається непокритий власними чи позиковими коштами дефіцит го-
тівки в окремі періоди, що не проявляється в річному плані грошових по-
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токів (для виявлення нестачі коштів необхідно по першому році помісячно 
розраховувати план грошових потоків); 

 методично неправильно відбувається розрахунок необхідної рента-
бельності (занижується величина проектної дисконтної ставки); 

 план фінансування проекту складається без прив’язки до бухгал-
терської звітності (немає погодження з окремими статтями балансу та ін-
ших форм звітності); 

 завищується ліквідаційна вартість проекту; 
 термін реалізації капіталовкладень не відповідає життєвим циклам 

розвитку продукту на даному ринку; 
 відсутнє календарне планування (не складаються графіки будівни-

цтва, установки, доставки та технічного доведення обладнання, графіки 
погашення кредитів і виплати процентних платежів) та ін.  

Розробка і впровадження у виробництво нововведень вимагають знач-
них витрат, що мають високий ступінь ризику, якій необхідно завчасно 
визначити та оцінити. У світовій практиці використовуються різноманітні 
методи кількісного оцінювання ризиків, але найпоширенішими серед них 
є: метод коригування норми дисконту; аналіз чутливості; метод сценаріїв; 
«дерево» рішень; імітаційне моделювання. Наведемо коротку характерис-
тику кожного з методів [0, 0]. 

Аналіз чутливості — найбільш простий кількісний аналіз ризиків, 
найчастіше застосовуваний на практиці. Ціль його здійснення — визна-
чення ступеня впливу кожного з факторів на результат проекту. У якості 
інформаційної основи використовуються дані грошового потоку інвести-
ційного проекту. 

Економіко-математична сутність аналізу чутливості полягає в наступ-
ному: на основі базового варіанту проекту визначають очікуване середнє 
відхилення кожної змінної й розраховують результати проекту у випадку 
відхилення однієї зі змінних від базового сценарію. 

 Вважається, що проект є більш чутливим до зміни одного з парамет-
рів базового варіанта, чим до іншого, якщо відхилення першого параметра 
дає більше відхилення чистого дисконтованого доходу проекту NPV або 
іншого критерію, обраного для оцінки, у порівнянні з базовим сценарієм.  

Аналіз здійснюється при «послідовно-одиничній» зміні кожного парамет-
ру, що впливає на проект. Вибір параметрів (ключових змінних) залежить від 
конкретної спрямованості проекту й значною мірою зумовлюється 
суб’єктивним психологічним сприйняттям ризикової ситуації. Звичайно при 
проведенні аналізу чутливості виділяють дві основні категорії параметрів: за 
їх впливом на обсяг надходжень; за їх впливом на розмір витрат [0, 0]. 

До параметрів прямого впливу відносять: показники інфляції; фізич-
ний обсяг продажів на ринку; частку компанії на ринку; потенціал росту й 
коливання ринкового попиту на продукцію; ціну й тенденції її зміни; 
змінні витрати й тенденції їх зміни; постійні витрати й тенденції їх зміни; 
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необхідний обсяг інвестицій; вартість капіталу залежно від джерел і умов 
його формування.  

В умовах високої інфляції особливо досліджуються фактори часу: 
тривалість виробничо-технологічного циклу; час, затрачуваний на реалі-
зацію готової продукції; час, затрачуваний на вступ коштів від реалізації 
продукції; час затримки платежів; формування й управління запасами; 
умови формування капіталу.  

При цьому тільки одна зі змінних змінює своє значення, на основі  
чого перераховується нова величина використовуваного критерію (наприк-
лад, чистого дисконтованого доходу від реалізації проекту). Як правило, 
проведення подібного аналізу здійснюється в декілька кроків [0, 0]: 

1. Визначення ключових змінних, які впливають на значення резуль-
тативного показника (наприклад, на чистий приведений дохід — NPV).  

2. Встановлення аналітичної залежності NPV від ключових змінних.  
3. Розрахунок базової ситуації — встановлення очікуваного значення 

NPV за очікуваних значень ключових змінних.  
4. Зміна однієї з вхідних змінних на потрібну аналітикові величину  

(у %). Решта вхідних змінних мають фіксоване значення.  
5. Розрахунок нового значення NPV та його зміни у відсотках. 4-й і  

5-й кроки проводяться послідовно для всіх вхідних змінних, заносяться до 
таблиці й відображаються графічно. 

6. Розрахунок критичних значень змінних проекту.  
7. Аналіз чутливості NPV до зміни вхідних параметрів. Для аналізу 

факторів найбільш інформативним є розрахунок еластичності — показни-
ка, що дозволяє порівняти чутливість результуючої змінної (результату 
проекту –NPV) до змін різних параметрів. Чутливість відображає еластич-
ність — процентна зміна критерію (NPV), розділена на процентну зміну 
змінного фактору. Чим більше еластичність, тем більша увага повинна бу-
ти приділена фактору й тим більше чутливий проект до його змін.  

8. Потім ці змінні ранжирують по модулю еластичності, що дозволяє 
виявити найбільш чутливі змінні, для яких доцільно провести додаткові 
дослідження в рамках кількісного аналізу ризиків, і залежно від цього, 
групуються в три групи (висока, середня, низька).  

9. Здійснюється експертна оцінка прогнозованості (висока, середня, 
низька).  

На даний час можливості проведення кількісного аналізу ризиків на на-
лежному рівні сильно обмежені відсутністю інформації й достовірних статис-
тичних даних, дорожнечею маркетингових досліджень тощо. А оскільки да-
ний метод не вимагає збору великих обсягів додаткової статистичної інфор-
мації, то він широко використовується для аналізу проектних ризиків і вті-
лений у програмному забезпеченні найбільших консалтингових фірм.  

Один зі способів проведення аналізу чутливості — це інструментарій 
математичного програмування [0, c. 320]. Даний метод може використо-
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вуватися, зокрема, при відборі з множини проектів такі, для яких ступінь 
ризику не перевищує заданого значення. 

Метод сценаріїв поєднує дослідження чутливості результативного 
показника з аналізом імовірнісних оцінок його відхилень. Аналіз сценаріїв 
розвитку проекту дозволяє оцінити вплив на проект можливої одночасної 
переміни декількох змінних через імовірність кожного сценарію. Викори-
стовується із застосуванням спеціальних комп’ютерних програм (іміта-
ційне моделювання) або електронних таблиць. У результаті формуються 
3–5 сценаріїв розвитку проекту. 

Кожному сценарію повинні відповідати [0]:  
 набір значень вихідних змінних;  
 розраховане значення результуючих показників;  
 імовірність настання даного сценарію розвитку проекту, що обґру-

нтована експертним шляхом.  
Як правило, процедура використання даного методу в процесі аналізу 

ризиків інноваційного проекту передбачає виконання таких кроків:  
1. Визначення декількох варіантів змін ключових вихідних показників 

(песимістичний, найбільш імовірний й оптимістичний).  
2. Обґрунтування для кожного варіанту змін його ймовірнісної оцінки.  
3. Розрахунок для кожного варіанту ймовірного значення критерію 

NPV (або IRR, РI), а також оцінки його відхилень від середнього значення.  
4. Аналіз імовірнісних розподілів здобутих результатів.  
5. Проект із найменшими стандартним відхиленням і коефіцієнтом 

варіації вважається менш ризикованим. 
Основна перевага методу полягає в тому, що відхилення параметрів роз-

раховуються з урахуванням їх взаємозалежностей (кореляції). У якості мож-
ливих варіантів при проведенні аналізу звичайно будують як мінімум три 
сценарії: песимістичний, оптимістичний і найбільш імовірний (реалістичний). 

Метод «дерева рішень». використовують, коли потрібно прийняти де-
кілька рішень в умовах невизначеності, коли кожне наступне рішення за-
лежить від результатів попереднього, тобто розглядається структура про-
блеми. «Дерево рішень» складається з вершин і гілок, вершини — місця 
розгалужень [0]. Вершина, в яку не входить жодна гілка, називається ко-
ренем дерева. Вершина, з якої не виходить жодна гілка, називається лис-
том. Якщо з кожної нелистової вершини виходить не більше двох гілок, 
дерево називається бінарним. На дереві кожна вершина може бути асоці-
йована з вибором, який повинен бути зроблений, тому назвемо її точкою 
рішень. Дерево малюють зліва направо. Останні вершини на схемі нази-
вають точки шансів. Із точок шансів виростають гілки з листками, вони 
показують величини кінцевих результатів. Гілки — можливі альтернатив-
ні рішення, що можуть бути прийняті, та можливі наслідки цих рішень 
(результати). «Дерево» рішень точно показує всю сукупність можливих 
результатів і зв’язок між діями та наслідками. Так як суб’єкт, що приймає 
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рішення, не може впливати на появу результатів, то він розраховує ймо-
вірність їх появи.  

Коли всі рішення та всі результати показано на «дереві» рішень, можна 
розрахувати кожен із варіантів та оцінити його вартісний результат, а потім 
обрати оптимальний (найбільший із погляду прибутків і найменший з пог-
ляду витрат). Рішення, які приймаються за допомогою «дерева рішень», за-
лежать від ймовірностей результатів. Обираючи рішення, потрібно знати, 
наскільки воно залежить від змін ймовірностей і, відповідно, наскільки мож-
на розраховувати на прийняте рішення — тобто чутливість рішення. Різно-
види «дерева рішень»: однорівневе, дворівневе, багаторівневе. 

Використання даного методу припускає виконання таких кроків [0]: 
1. Визначають для кожного моменту часу t проблему та всі можливі 

варіанти подальших подій.  
2. Відкладають на дереві вершину, що відповідає проблемі, та вихідні 

з неї дуги гілки.  
3. Кожній вихідній гілці приписують її грошову та ймовірнісну оцінку.  
4. Виходячи зі значень усіх вершин і дуг, розраховують імовірне зна-

чення критерію NPV (або IRR, РI).  
5. Проводять аналіз імовірнісних розподілів здобутих результатів.  
Метод найбільш корисний у тих випадках, коли рішення, що прий-

маються в даний момент, залежать від рішень, прийнятих раніше, і, у свою 
чергу, визначають сценарії подальшого розвитку подій.  

В таблиці 4 наведені переваги та недоліки основних методів кількіс-
ної оцінки ризику інноваційних проектів. 

 
Таблиця 4. Переваги та недоліки основних методів кількісної оцінки  
ризиків інноваційних проектів 
 
Метод Переваги Недоліки 

Аналіз 
чутливості 

Метод є гарною ілюстрацією впли-
ву окремих вихідних чинників на 
кінцевий результат. Завдяки методу 
ГР оптимізується щодо формування 
найкращої схеми проекту в умовах 
обмежених фінансових ресурсів 

Не дає можливості оцінити ймовір-
ність відхилень результатів проекту 
від очікуваних значень. Зміна одного 
чинника розглядається ізольовано, а 
на практиці всі економічні чинники 
корельовані і впливають на результати 
проекту разом

Метод 
сценаріїв 

Відхилення результативного показ-
ника розраховується з урахуванням 
взаємовпливу діючих факторів. 
Сприяє отриманню достатньо наоч-
ної картини для різноманітних варі-
антів. Може бути легко реалізова-
ний у середовищі Excel

Існує певна складність побудови реа-
лістичних сценаріїв «найгіршого» та 
«найкращого» поєднання подій; роз-
рахунку значень ймовірностей здійс-
нення даних сценаріїв. Прояв наслід-
ків обмеженої кількості ймовірних 
комбінацій змінних 

Метод 
«дерева» 
рішень 

Послідовно оцінюються наслідки 
кожної можливої вихідної події та 
обчислюється максимальна ймовір-
ність кінцевої події 

Значні витрати часу на проведення 
досліджень Можлива недооцінка лан-
ки будь-якої системи 

Джерело: складено авторами на основі [0, 0] 
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Аналіз даних таблиці 4. показав, що кожен із методів має свої перева-
ги та недоліки, і всі вони можуть використовуватися задля оцінювання ри-
зиків інноваційних проектів. 

Інноваційна діяльність є запорукою стійкого розвитку підприємств. За 
методикою Т. Бурмака пропонується визначати рівень розвитку суб’єкту 
господарювання за формулою [0, с. 263-268]: 

2 2
p 1 к 2 п ,= +P a P a P      (1) 

де Pр  — рівень розвитку підприємства, част. од.; Pк — рівень конкуренто-
спроможності підприємства, част. од.; Pп  — рівень потенціалу підприємс-
тва, част. од.; α1 та α2  — коефіцієнти вагомості, що характеризують зна-
чимість відповідно конкурентоспроможності й потенціалу.  

Рівні конкурентоспроможності і потенціалу підприємства змінюються 
в межах від 0 до 1. У зв’язку з цим мінімально можливий рівень розвитку 
підприємства дорівнює нулю, а максимально можливий рівень — одиниці. 
Залежно від специфіки ринку товарів (послуг) на якому здійснює свою ді-
яльність підприємство коефіцієнти α1 і α2 можуть змінюватися. У методо-
логії Т. Бурмака запропоновано чисельні показники коефіцієнтів α1 і α2 
приймати на рівні 0,58 та 0,42 відповідно. Отже, загальна формула для оцін-
ки рівня розвитку підприємста приймає вигляд формули [0, с. 263–268]: 

2 2
p к п0,58 0,42 .= +P P P      (2) 

Запропонована оцінка рівня розвитку враховує весь спектр зовнішніх 
та внутрішніх факторів, які впливають на розвиток підприємства.  

Адаптуючи запропоновану методику для оцінки рівня інноваційного 
розвитку пропонуємо врахувати наступні зміни: оскільки рівень конкурен-
тоспроможності для кожного підприємства є різним, пропонується вико-
ристати метод визначення конкурентоспроможності підприємства на ос-
нові оцінки конкурентоспроможності його продукції.  

Так, автори [0, с. 14] наводять визначення конкурентоспроможності 
підприємства як здатність підприємства боротися за ринок (збільшувати, 
зменшувати або зберігати займану частку ринку в залежності від стратегії 
підприємства). Це досягається на основі впровадження інноваційної тех-
ніки і технології (що дає екологічні, соціальні та економічні ефекти), мак-
симально ефективного використання резервів підприємства, досягнення 
високого рівня інвестиційної привабливості, що в сукупності забезпечує 
випуск конкурентної продукції. На основі даного визначення пропону-
ються метод оцінки конкурентоспроможності підприємства з урахуванням 
диференціації виробленої продукції, шляхом знаходження середньозваже-
ного значення серед показників конкурентоспроможності по кожному ви-
ду продукції, де в якості вагових коефіцієнтів виступають обсяги реаліза-
ції відповідного виду продукції, конкурентоспроможність визначається за 
формулою: 
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,= ⋅ i iK a k      (3) 
де K — конкурентоспроможність підприємства; ai — питома вага i-го виду 
продукції в загальному обсязі продажів; ki — конкурентоспроможність  
i-го виду продукції.  

Розрахунок показника конкурентоспроможності по кожному виду 
продукції здійснюється шляхом знаходження відношення параметричного 
(П) і економічного (Е) індексів за формулою: 

П
.

Е
=ik      (4) 

Параметричний індекс являє собою сукупну оцінку якісних парамет-
рів продукції, економічний — вартісних. У свою чергу, розрахунок зазна-
чених індексів здійснюється шляхом складання приватних індексів по кож-
ному оцінюваному параметру з урахуванням вагових коефіцієнтів. Пере-
лік вартісних і якісних параметрів, а також вага кожного з параметрів 
встановлюється експертним шляхом. 

Другою складовою оцінки інноваційного розвитку за методикою 
Т. Бурмака є розрахунок інноваційного потенціалу. Критерії оцінки інно-
ваційного потенціалу підприємства наведено в табл. 5. 

 
Таблиця 5. Критерії оцінки інноваційного потенціалу підприємства 
 

№ 
Назва показника Вага показни-

ка Рi
Кількісне значення 
критерію Кi (0 до 10)

а) Організаційно-управлінський потенціал підприємства 

1. 
Наявність і характеристики підрозділів ана-
лізу, маркетингу, прогнозування, стратегіч-
ного планування та ін. 

6 0 — 10

б) Кадровий потенціал підприємства

2. 
Рівень освіти і кваліфікації менеджерів ви-
щої ланки 

9 0 — 10

3. 
Рівень освіти і кваліфікації менеджерів се-
редньої ланки (керівники відділів)

7 0 — 10

4. 

Середній вік працівників  
в основному виробництві  
в науково-технологічному секторі  
в управлінні 

3 
4 
5 

 
0 — 10 
0 — 10 
0 — 10 

5. 
Доля затрат на навчання персоналу в за-
гальновиробничих витратах 

5 0 — 10

в) Виробничий і науково-технічний потенціал

6. 
Вікова структура основного виробничого 
обладнання 

6 0 — 10

7. Сертифікованість виробництва 10 0 — 10

8. 
Наявність на балансі та показники викорис-
тання об’єктів інтелектуальної власності

5 0 — 10

9. Рівень технологій виробництва 8 0 — 10
Джерело: складено авторами на основі [0] 
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Розрахунок інноваційного потенціалу підприємства відбувається за 
формулою [0, с. 266]: 

11

1

ІП = ,=

=




n
ii

n
ii

K P

P
     (5) 

де ІП — інноваційний потенціал підприємства; Ki — числове значення і-го 
критерію; Pi — ваговий коефіцієнт відповідного критерію; n — кількість 
критерії оцінки.  

Пропонується вважати інноваційний потенціал підприємства «висо-
ким», якщо розрахункове значення його ІП знаходиться в межах 8 — 10, 
«середнім», якщо ІП отриманий в інтервалі 4 — 7,9, і «низьким» при  
ПП < 4 [0, с. 226]. 

Успішне функціонування, досягнення стратегічних переваг, стале зрос-
тання підприємств в сучасних умовах господарювання в значній мірі зале-
жить від ефективної інноваційної діяльності. Результативність інноваційної 
діяльності визначається, перш за все, наявністю необхідних внутрішніх і зов-
нішніх джерел фінансування інновацій, можливістю їх швидкої мобілізації, 
зацікавленістю інвестора в підтримці інноваційного розвитку. 

Інвестиційна підтримка інноваційного розвитку підприємств залежить 
від специфічних особливостей інвестицій, таких як тривалість періоду 
окупності при реалізації інновацій, підвищений ризик реалізації, нерівно-
мірність надходження доходів від здійснення інвестицій. 

Ухвалення рішення про доцільність впровадження окремих іннова-
ційних проектів має спиратися на результати аналізу показників, що вра-
ховують різноманітні ефекти (науково-технічний, економічний, ресурс-
ний, соціальний та екологічний). 

Оскільки процес реалізації інноваційного проекту займає значний про-
міжок часу, його ефективність підпадає під вплив невизначеності як внутрі-
шньої, так і зовнішнього середовища. Враховуючи це, при оцінці економіч-
ної ефективності інновацій важливо не тільки визначити очікуваний рівень 
відповідних показників, а й встановити, яка ймовірність їх досягнення. 

Саме тому, вважаємо, що для комплексної оцінки інноваційного роз-
витку та ефективності інноваційної діяльності виробничого підприємства 
доцільним буде використовувати декілька методичних підходів.  
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НOРМAТИВНІ ДOКУМЕНТИ ДЛЯ ЄВРOПЕЙCЬКИХ ГРAНДІВ 
В БУХГAЛТЕРCЬКOМУ OБЛІКУ УКРAЇНИ 

Редзюк Т.Ю., ст. викладач  
 
Гoлoвним зaвдaнням визнaчилocь –змінa фoрми гocпoдaрювaння, із 

пoпередньoї, дo ринкoвoї. Укрaїнa рoзпoчaлa етaп зміни екoнoміки, цей 
пoчaтoк пoклaли вaжливі рефoрми у гaлузі екoнoмічнoї діяльнocті. Вcтуп 
Укрaїни дo cиcтеми cвітoвoгo ринку є вaжливoю чacтинoю 
дoвгooчікувaних змін . Бaжaння Укрaїни cтaти чacтинoю Cвітoвoї 
Oргaнізaції Тoргівлі (COТ) тa Єврoп. Coюзу (ЄC) мaє першoчергoве 
знaчення, як для людей, тaк і для держaви . Нa жaль дaвня cиcтемa бух. 
oбліку, a тaкoж фoрми звітнocті, рaзoм із кoнтрoлем є дocить відcтaлoю 
від cтaндaртів міжнaрoднoї cиcтеми- через це, пoтрібнa дoкoріннa пере-
мінa в цих нaпрямaх. 

Oкремим питaнням рефoрмувaння бухгaлтерcькoгo oбліку, йoгo уні-
фікaції, гaрмoнізaції тa cтaндaртизaції, їх знaчення для рoзвитку 
бухгaлтерcькoгo oбліку в Укрaїні приcвячені прaці тaких вітчизняних вче-
них як: І. М. Белoвa, Ф. Ф. Бутинець, C. Ф. Гoлoв, В. І. Єфіменкo,  
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В. М. Жук, O. П. Петрук, Л. Г. Лoвінcькa, Н. O. Лoхaнoвa, Л. П. Нишенкo, 
В. М. Пaрхoменкo, Н. В. Cеменишенa, В. Г. Швець тa ін. 

Метa дocлідження — прoaнaлізувaти тa дocлідити ocнoвні нoрмaтивні 
дoкументи для єврoпейcьких грaндів в бухгaлтерcькoму oбліку Укрaїни. 

Oб’єкт дocлідження — бухгaлтерcький oблік Укрaїни 
Предмет дocлідження — aнaліз нoрмaтивних дoкументів для 

єврoпейcьких грaнтів в бухгaлтерcькoму oбліку Укрaїни. 
Інтегрaція Укрaїни в єврoпейcьке cередoвище вимaгaє відпoвідних 

змін і у бухгaлтерcькій прaктиці. Як відoмo, oдним з гoлoвних 
нoрмaтивних дoкументів, яким керуютьcя бухгaлтери укрaїнcьких підпри-
ємcтв, є пoлoження (cтaндaрти) бухгaлтерcькoгo oбліку (П (c) БO). Cвітoвa 
oблікoвa прaктикa cпирaєтьcя нa Міжнaрoдні cтaндaрти бухгaлтерcькoгo 
oбліку (МCБO). 

Нa cьoгoдні зaтверджені і діють 28 тaких пoлoжень, щo 
реглaментують ведення oбліку [4, c. 296–297]. 

В якocті нaціoнaльних зaпрoвaдженo міжнaрoдні принципи щoдo: 
 пoбудoви і зacтocувaння Плaну рaхунків бухгaлтерcькoгo oбліку 

aктивів, кaпітaлу, зoбoв’язaнь і гocпoдaрcьких oперaцій підприємcтв і 
oргaнізaцій; 

 визнaчення метoдів тa принципів ведення бухгaлтерcькoгo oбліку і 
cклaдaння фінaнcoвoї звітнocті в cпеціaльних нoрмaтивнo-прaвoвих aктaх-
пoлoженнях (cтaндaртaх) бухгaлтерcькoгo oбліку (П (c) БO); 

 регулювaння питaнь метoдoлoгії oбліку тa фінaнcoвoї звітнocті ви-
ключнo Мінфінoм Укрaїни, a caмих фoрм звітнocті лише зa пoгoдженням з 
Держкoмcтaтoм Укрaїни, тoбтo уcунення від цієї cпрaви гaлузевих мі-
ніcтерcтв. 

Міжнaрoдний cтaндaрт бухгaлтерcькoгo oбліку 20 «Oблік держaвних 
грaнтів і рoзкриття інфoрмaції прo держaвну дoпoмoгу» нaдaє нacтупні ви-
знaчення, які, у cвoю чергу, мoжуть нaдaвaти прaвoву бaзу визнaчення грaнту: 

1. Безпoвoрoтні пoзики — це пoзики, які пoзикoдaвець нaдaє, 
відмoвляючиcь від прaвa нa їх пoгaшення зa певними пoпередньo ви-
знaченими умoвaми. 

2. Грaнти, які мaють зв’язoк із aктивaми — це грaнти держaви, 
гoлoвнoю чacтинoю угoдження яких є те, щo cуб’єкт гocпoдaрювaння, щo 
є дійcним дo уcіх критерій видaчі грaнтів, здійcнить пoкупку, cтвoрить aбo 
зміненим шляхoм oтримaє дoвгocтрoкoві aктиви. Умoви, які мoжуть 
oбмежити вaріaцію чи лoкaцію aктивів, чи якocь мoжуть вплинути нa чac, 
в який aктиви мoжнa купити чи cтримувaти мaють здaтніcть бути 
дoдaткoвими.  

3. Грaнти, які cтocуютьcя дoхoду — це змінні грaнти держaви, крім 
тих,щo мaють зв’язoк з aктивaми. 

4. Держaвні грaнти — це вклaд держaви у виді передaчі реcурcів 
cуб’єктoві гocпoдaрювaння в oбмін нa минуле aбo мaйбутнє дoтримaння 
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певних умoв, щo пoв’язaні з oперaційнoю діяльніcтю cуб’єктa господ-
дaрювaння. Вoни не включaють тaкі фoрми держaвнoї дoпoмoги, вaртіcть 
яких немoжливo визнaчити oбґрунтoвaнo, a тaкoж нa oперaції з держaвoю, 
які не мoжнa відрізнити від звичaйних тoргoвельних oперaцій cуб’єктa 
гocпoдaрювaння. 

Перехід нa Міжнaрoдні cтaндaрти бухгaлтерcькoгo oбліку відкривaє 
бaгaтo мoжливocтей для підприємcтв, тoму cлід приділяти увaгу 
ocoбливocтям зaкoнів, рівня екoнoмічнoгo рoзвитку, дoтримувaтиcь 
метoдів тa вcіх неoбхідних нoрмaтивів. 

Щo cтocуєтьcя нoрмaтивнoгo регулювaння бухгaлтерcькoгo oбліку 
держaвнoї дoпoмoги, тo в міжнaрoдній прaктиці викoриcтoвуєтьcя 
Міжнaрoдний cтaндaрт бухгaлтерcькoгo oбліку 20 «Oблік держaвних 
грaнтів і рoзкриття інфoрмaції прo держaвну дoпoмoгу» [2], який регулює 
прoцеc визнaння, oцінки тa відoбрaження держaвнoї дoпoмoги у 
бухгaлтерcькoму oбліку тa фінaнcoвій звітнocті, a в нaціoнaльній прaктиці 
бухгaлтерcькoгo oбліку пoняття «держaвнa дoпoмoгa» oтoтoжнюєтьcя з 
цільoвим фінaнcувaнням, oблік якoгo ведетьcя відпoвіднo дo Пoлoження 
(cтaндaрту) бухгaлтерcькoгo oбліку 15 «Дoхід» [1]. Нa дoкументувaння 
oбліку держaвнoї дoпoмoги впливaє прoцедурa її oтримaння. 

1. Нaдaння cуб’єктoм гocпoдaрювaння (oтримувaчем) нaдaвaчу 
держaвнoї дoпoмoги інфoрмaції прo гocпoдaрcьку діяльніcть, прo 
держaвну дoпoмoгу oтримaну зa ocтaнні 5 рoків, прaвoві підcтaви її 
oтримaння, фoрму, мету. 

2. Нaдaвaч пoвідoмляє регулятoрa прo нoву держaвну дoпoмoгу, oкрім 
дoпoмoги, щo згіднo з зaкoнoдaвcтвoм не підлягaє тaкoму пoвідoмленню, з 
нaдaнням неoбхіднoї інфoрмaції. 

3. Рoзгляд регулятoрoм пoвідoмлення прo держaвну дoпoмoгу. 
4. Прийняття рішення регулятoрoм прo дoпуcтиміcть держaвнoї 

дoпoмoги aбo прo визнaння підтримки cуб’єктa гocпoдaрювaння тaкoю, 
щo не є держaвнoю дoпoмoгoю, aбo прo її недoпуcтиміcть. 

5. Oтримaння держaвнoї дoпoмoги cуб’єктoм гocпoдaрювaння [3,  
c. 67–68]. 

МCБO 20 визнaчaє двa метoди oбліку держaвнoї дoпoмoги: метoд 
кaпітaлу тa метoд дoхoду. Метoд кaпітaлу передбaчaє відoбрaження тaких 
нaдхoджень у cклaді влacнoгo кaпітaлу підприємcтвa (нaйчacтіше 
нaлежить дo іншoгo cукупнoгo дoхoду) пoзa прибуткoм aбo збиткoм, a 
згіднo з метoдoм дoхoду — у cклaді прибутку aбo збитку прoтягoм oднoгo 
aбo кількoх періoдів. П(c)БO 15 визнaчaє лише oдин метoд — дoхoду. 

Зa cвoєю cутніcтю oблікoве відoбрaження держaвних грaнтів cхoже дo 
метoдики відoбрaження цільoвoгo фінaнcувaння в укрaїнcькій прaктиці. 
Ocкільки згіднo з п. 12 МCБO 20: «держaвні грaнти cлід визнaвaти у при-
бутку aбo збитку нa cиcтемaтичній ocнoві прoтягoм періoдів, у яких 
cуб’єкт гocпoдaрювaння визнaє як витрaти відпoвідні витрaти, для 
кoмпенcувaння яких ці грaнти признaчaлиcя» [2]. Cхoже трaктувaння 
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іcнує і в П(c)БO 15, в якoму вкaзaнo визнaвaти цільoве фінaнcувaння як 
дoхід в тих періoдaх, кoли були пoнеcені відпoвідні витрaти, пoв’язaні з 
oтримaним цільoвим фінaнcувaнням. 

Відoбрaження в бухгaлтерcькoму oбліку держaвнoї дoпoмoги 
(грaнтів), щo пoв’язaні з aктивaми, згіднo з МCБO 20 відбувaєтьcя двoмa 
cпocoбaми: — шляхoм зменшення вaртocті aктиву, під який oтримaнo 
грaнт («неттo-ocнoвa»); — шляхoм відoбрaження грaнту у cклaді дoхoдів 
мaйбутніх періoдів з нacтупним пocтупoвим cпиcaнням. 

Нaціoнaльний cтaндaрт визнaчaє лише вaріaнт через відoбрaження у 
cклaді дoхoдів мaйбутніх періoдів з пocтупoвим cпиcaнням їх нa дoхoди 
прoтягoм періoду кoриcнoгo викoриcтaння відпoвідних oб’єктів 
прoпoрційнo cумі нaрaхoвaнoї aмoртизaції. В цілoму oблікoве 
відoбрaження oтримaнoї держaвнoї дoпoмoги в cиcтемі бухгaлтерcькoгo 
oбліку підприємcтвa згіднo з МCБO 20 тa П(c)БO 15 є гaрмoнізoвaним. 
Aле вітчизняне зaкoнoдaвcтвo в cфері бухгaлтерcькoгo oбліку держaвнoї 
дoпoмoги є дocить вузьким тa пoвніcтю не рoзкривaє cуть тaкoї кaтегoрії, 
як «держaвнa дoпoмoгa» тa не нaдaє відпoвідей нa бaгaтo питaнь, щo 
мoжуть виникaти у oблікoвoгo прaцівникa. Тoму в більшocті випaдків 
неoбхідним є звернення дo МCБO 20 тa викoриcтaння прoфеcійнoгo 
cудження бухгaлтерa. З метoю ефективнoгo впрoвaдження міжнaрoдних 
cтaндaртів фінaнcoвoї звітнocті неoбхіднo узгoдити нoрми міжнaрoдних 
cтaндaртів з іcнуючими в Укрaїні П(c)БO. Тoбтo пoтрібнo cтвoрити і 
впрoвaдити нoву нoрмaтивну бaзу бухгaлтерcькoгo oбліку, вирішити 
прoблеми регулювaння бухгaлтерcькoгo oбліку нa нaціoнaльнoму рівні [5]. 

Oтже, МCБO виcтупaють ocнoвoю нaціoнaльних вимoг дo 
бухгaлтерcькoгo oбліку в бaгaтьoх крaїнaх і cприяють пoліпшенню тa 
гaрмoнізaції фінaнcoвoї звітнocті у cвіті. Іcнує cтрaтегічнa неoбхідніcть 
aдaптaції вітчизнянoї cиcтеми oбліку і звітнocті дo МCБO з урaхувaнням 
реaлій в екoнoміці тa нaціoнaльних інтереcів Укрaїни в перехідний періoд 
дo ринку. Вихoдoм з цієї cитуaції мoже cтaти двoрівневе предcтaвлення 
звітнoї дoкументaції. Гaрмoнізaція зaкoнoдaвcтвa визнaчaєтьcя як приве-
дення відпoвіднo дo зaкoнoдaвcтвa держaв-членів тa крaїн — не членів 
відпoвіднo дo вимoг ЄC нa підcтaві прaвoвих aктів ЄC. 
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ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС, ПОДАТКОВА СИСТЕМА, ВИДИ 
ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ 

Ткаченко Н.М. д-р екон. наук, професор, 
академік АЕН України 

 
Одним із головних завдань переходу України до ринкової економіки 

було створення ефективної податкової системи, яка б забезпечувала розви-
ток господарського комплексу країни, відповідним чином регулювала еко-
номічні відносини. Зміни, що відбувались у Податковому кодексі України, 
складових податкового законодавства України обумовлюються сферою  
діяльності податкової системи України та взятими на себе Україною зо-
бов’язаннями в рамках діючої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Сфера діяльності податкової системи України підлягає постійному 
впливу економічних процесів, що відбуваються в суспільстві, тому потре-
бує періодичного внесення змін як до самого Податкового кодексу, так і 
до складових всього податкового законодавства України, підтвердженням 
цьому є неодноразові унормовані зміни та доповнення, починаючи з 
2000 року (9-ти кратне видання Податкового кодексу України, останні да-
товані 2019 р.). Тому відстеження внесених до податкового законодавства 
змін на предмет узгодженості з усім законодавством держави та нормати-
вів щодо вимог держав-партнерів у цій сфері діяльності є важливим зав-
данням як науковців, так і практиків, які забезпечують контроль за додер-
жанням податкового законодавства та збором всіх видів податків, прави-
льність їх обчислення, повноту та своєчасність сплати до бюджетів.  

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфе-
рі справлення податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік по-
датків та зборів, що справляються в Україні та порядок їх адміністрування 
у платників податків та зборів; їх права та обов’язки, компетенції контро-
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люючих органів; повноваження і обов’язки посадових осіб під час здійс-
нення податкового контролю; а також відповідальність за порушення по-
даткового законодавства. 

Цим Кодексом визначаються функції та правові основи діяльності  
контролюючих органів, визначених пунктом 4.1 статті 41 цього Кодексу, 
та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну фінансову політику. 

Внесення змін до Податкового кодексу України може здійснюватися 
виключно шляхом внесення змін до цього кодексу. 

Податкове законодавство України складається з Конституції України 
[1], Податкового кодексу України [2], Митного Кодексу України [3]та ін-
ших законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, 
що виникають у зв’язку з оподаткуванням митом операцій з переміщен-
ням товарів через митний кордон України (законами з митної справи); 
чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування; нор-
мативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання Податко-
вого кодексу України та законів з питань митної справи, Рішень Верховної 
Ради Автономної республіки Крим, органів місцевого самоврядування з 
питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, встановле-
ними Податковим кодексом України. 

Податкова система — це сукупність податків, зборів та інших плате-
жів і внесків до бюджету і державних цільових фондів платників податків 
та органів, що здійснюють контроль за правильністю обчислення, повно-
тою і своєчасністю сплати їх у встановленому законодавством порядку. 

Умовами оподаткування, що характеризують податкову систему, є: 
 види податків; 
 порядок встановлення і введення в дію податків; 
 порядок розподілу податків між бюджетами різних рівнів; 
 права та обов’язки платників податків; 
 відповідальність учасників податкових відносин. 
Податкові системи у різних країнах різні. 
Податкова система в Україні, базується на вимозі системності, сут-

ність якої полягає в тому, що всі податки повинні бути взаємопов’язані 
між собою, органічно доповнювати один одного, не входити у протиріччя 
з системою в цілому та іншими її елементами. Системний підхід означає, 
що в податковій системі повинні реалізовуватись всі функції податків:  
фіскальна, розподільча, регулююча, стимулююча тощо. 

Побудова податкової системи України ґрунтується на наступних 
принципах: 

 формування доходів бюджету відбувається тільки в процесі пере-
розподілу створеного в суспільстві валового національного продукту; 
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 встановлення рівноцінних прав і обов’язків перед бюджетами для 
всіх форм власності; 

 використання фінансових результатів з метою встановлення опти-
мального співвідношення між доходами власників підприємств, їх праців-
никами та державою, між коштами, що направляються на споживання та 
накопичення. 

Податкова система України включає: 
1) підсистему оподаткування фізичних осіб; 
2) підсистему оподаткування юридичних осіб. 
Податкова політика — це діяльність держави у сфері встановлення і 

стягнення податків. 
Становлення і розвиток податкової системи держави відбувається че-

рез податкову політику держави, економічну ефективність та соціальну 
справедливість. 

Ефективність податкової системи залежить від двох факторів: 
1) реальності побудови системи; 
2) рівня організації податкової служби держави. 
Податкова служба — це сукупність державних органів, які організо-

вують і контролюють надходження податків та окремих видів неоподат-
кованих платежів. 

В Україні формування податкової системи розпочалося у 1991 році, 
що було обумовлено переходом від системи платежів у бюджеті до систе-
ми оподаткування. До цього часу окремих податкових органів не існувало. 
У складі Міністерства фінансів та його підрозділів в містах, районах, об-
ластях виділялись відповідні управління, відділи та інспекції державних 
доходів. Відділи та інспекції несли відповідальність за дотримання діючо-
го порядку справляння бюджетних платежів та виконання плану їх надхо-
джень до бюджету. 

Міністерством фінансів України у 1991 році створено Державну по-
даткову інспекцію України. 

У 1996 році на базі Державної податкової інспекції України та відпо-
відних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України з боротьби з 
кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування створено 
Державну податкову адміністрацію України, якій надано статус централь-
ного органу виконавчої влади. 

До системи органів Державної податкової служби належать: 
 вищий рівень — Державна податкова адміністрація України; 
 середній рівень — державні податкові адміністрації а Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; 
 інший (базовий) рівень — державні податкові інспекції в районах, мі-

стах (крім міст Києва та Севастополя); районні служби у містах (органи 
державної податкової служби), у яких знаходяться відповідні спеціальні під-
розділи з боротьби з податковими порушеннями, тобто податкова міліція. 



136 

Основними завданнями органів державної податкової служби є: 
 здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, 

правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, 
державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), а 
також неоподаткованих доходів установлених законодавством (податки, 
інші платежі); 

 внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконален-
ня податкового законодавства; 

 прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-
правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;  

 формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб — плат-
ників податків та інших обов’язкових платежів, єдиного банку даних про 
платників податків — юридичних осіб. 

Складові податкової системи України 
1. Податок на прибуток підприємств 
Платниками податку на прибуток є: 
 з числа резидентів — суб’єкти господарської діяльності, бюджетні, 

громадські та інші підприємства, установи та організації, які здійснюють 
діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, 
так і за її межами; їх філії виділені та інші відокремлені підрозділи, що не 
мають статусу юридичної особи, розташованої на території іншої, ніж та-
кий платник податку, територіальної громади; 

 з числа нерезидентів — фізичні чи юридичні особи, створені у 
будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи з джере-
лом їх походження з України, за винятком установ та організацій, що ма-
ють дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договора-
ми України або законом; 

 постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з 
джерел походження з України або виконують агентські (представницькі) 
функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників; 

 об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом 
зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму 
валових витрат платника податку та суму амортизаційних відрахувань. 
Тобто для визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток необ-
хідно відзначити відповідну суму амортизаційних відрахувань. 

2. Податок з доходів фізичних осіб 
Податок з доходів фізичних осіб — плата фізичної особи за послуги, які 

надаються її територіальною громадою, на території якої така фізична особа 
має податкову адресу або розташовано особу, що утримує цей податок. 

Суб’єктами оподаткування є: 
 платники податку — резиденти, які отримують як доходи з джере-

лом їх походження з території України, так й іноземні доходи; 
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 нерезиденти, які отримують доходи з джерелом їх походження з 
території України — будь-які фізичні особи незалежно від віку. При цьо-
му неповнолітні діти звільняються від зобов’язання подавати податкову 
декларацію і таким чином можуть не сплачувати податок з доходів, отри-
муваних від осіб, які є податковими агентами; 

 податкові агенти — залежно від способу визначення об’єкту опода-
ткування поділяються на роботодавців, податкових агентів, які сплачують 
доходи, відмінні від заробітної плати. 

Не є платниками податку нерезиденти, які отримують доходи з дже-
релом їх походження з території України і мають дипломатичні привілеї 
та імунітет, встановлені на умовах взаємності міжнародним договором, 
згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, щодо 
доходів, одержаних ним безпосередньо від здійснення такої дипломатич-
ної чи прирівняної до неї таким міжнародним договором іншої діяльності. 

Об’єктом оподаткування для: 
 резидента є: 
 загальний місячний оподатковуваний дохід; 
 чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом 

зменшення загального річного оподатковуваного доходу на суму податко-
вого кредиту такого звітного року; 

 доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінце-
вому оподаткуванню при їх виплаті; 

 іноземні доходи; 
 нерезидента є: 
 загальний місячний оподатковуваний дохід з джерелом його похо-

дження з України; 
 загальний річний оподатковуваний дохід з джерелом його похо-

дження з України; 
 доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінце-

вому оподаткуванню при їх виплаті. 
3. Податок на додану вартість  
Податок на додану вартість охоплює практично усі сторони життєдія-

льності не лише суб’єктів підприємницької діяльності, а й інших юридич-
них та фізичних осіб, що здійснюють операції з поставки товарів (робіт, 
послуг), які підлягають оподаткуванню цим податком. Він є одним із ос-
новних джерел доходної частини бюджету. 

При поставці товарів підприємство включає до його ціни суму подат-
ку на додану вартість. Після того, як покупець придбає товар, а кошти від 
поставки надійдуть на підприємство, одержаний дохід зменшується на 
суму податку, а податок сплачується до бюджету. 

Відповідно до законодавства України платниками податку на додану 
вартість (ПДВ) є: 

1) будь-які особи, які здійснюють господарську діяльність та за своїм 
добровільним рішенням зареєструвались платниками ПДВ; 
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2) особи, що підлягають обов’язковій реєстрації, як платники податку; 
3) будь-які особи, що імпортують товари (супутні послуги) на митну 

територію України. 
Обов’язковій реєстрації підлягають: 
1) особи, у яких загальна сума здійснених операцій з поставки товарів 

(послуг), у тому числі з використанням локальної або глобальної 
комп’ютерної мережі, що підлягають оподаткуванню, нарахована (сплачена, 
надана) такій особі або в рахунок зобов’язань третім особам, протягом 
останніх дванадцяти місяців сукупно перевищує 30000 грн. (без ПДВ); 

2) особи, уповноважені вносити консолідований податок з об’єктів 
оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг підприємствами 
залізничного транспорту з їх основної діяльності та підприємствами 
зв’язку, що перебувають у підпорядкуванні платника податку; 

3) особи, які поставляють товари (послуги) на митній території Укра-
їни з використанням локальної або глобальної комп’ютерних мереж при 
цьому особи-нерезиденти можуть здійснювати таку діяльність тільки че-
рез своє постійне представництво, зареєстроване на Україні. 

4. Акцизний збір 
Акцизний збір — це збір на окремі товари, який визначається відпо-

відними законами України. До таких товарів відносять: алкогольні напої, 
тютюнові вироби, транспортні засоби та інші.  

Платниками акцизного збору є суб’єкти підприємницької діяльності, 
які виготовляють або імпортують підакцизні товари. 

5. Мито 
Митні доходи — це складова частина доходів Державного бюджету. 
Запровадження мита переслідує декілька цілей: фіскальні, економічні 

(захист вітчизняних товарів від конкуренції з імпортними), поточні. За-
провадження мита може мати на меті здійснення економічного тиску на 
відповідні держави або надання їм режиму найбільшого сприяння з полі-
тичних мотивів. Фіскальна ціль має другорядне значення. 

Порядок встановлення митних доходів урегульований Митним кодек-
сом України, Декретами Кабінету Міністрів України. 

Митний тариф України затверджується Верховною Радою України за 
поданням Кабінету Міністрів України. 

Платниками мита є суб’єкти підприємницької діяльності при здійс-
ненні експортно-імпортних операцій, громадяни України, особи без гро-
мадянства, які ввозять, вивозять або пересилають товари через митний  
кордон України. 

Об’єктом оподаткування є митна вартість товарів або інших предме-
тів, які переміщуються через митний кордон України, або їх кількісні по-
казники. Для визначення митної вартості валюта контракту перерахову-
ється у національну валюту України за курсом НБУ, що діє на день по-
дання декларації. 
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Ставки мита встановлюються або у відсотках або у твердій сумі від 
митної вартості товару і є єдиними на всій території держави. 

6. Плата за землю 
В Україні користування землею є платним. Плата за землю здійсню-

ється згідно Податкового кодексу України [2]. Плата (податок) за землю 
відноситься до загальнодержавних податків і зборів. 

Суб’єктом плати (податку) за землю (платником) є власник земельної 
ділянки або землекористувач у тому числі орендар. 

Право власності та право постійного користування на земельну ділян-
ку виникає після отримання її власником або користувачем документа, що 
засвідчує право власності або право постійного користування земельною 
ділянкою, та її державної реєстрації. 

7. Плата за ресурси 
До складу ресурсних платежів відносяться: 
 збір за забруднення навколишнього природного середовища; 
 збір за спеціальне використання водних ресурсів; 
 збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок держав-

ного бюджету; 
 плата за користування надрами для видобування корисних копалин; 
 плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з користу-

ванням корисними копалинами; 
 збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування 

земельними ділянками лісового фонду. 
Перелік платників ресурсних платежів визначають органи Міністерс-

тва охорони навколишнього природного середовища України разом з ор-
ганами місцевого самоврядування або з місцевими державними адмініст-
раціями та подають його до органів державної податкової служби. 

Платниками є суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від 
форм власності. 

8. Податок з власників транспортних засобів 
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і 

механізмів є одним із загальнодержавних податків. Цей податок встановле-
ний як джерело фінансування витрат, пов’язаних з будівництвом, реконст-
рукцією, ремонтом і утриманням автомобільних шляхів загального користу-
вання та проведення природоохоронних заходів на водоймищах. 

Платниками податку з власників транспортних засобів є підприємства, 
установи та організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні осо-
би, а також фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни та особи 
без громадянства), які мають зареєстровані в Україні власні наземні і водні 
транспортні засоби, що визначені як об’єкти оподаткування під відповідним 
кодом за Гармонізованою системою опису та кодування товарів.  

Об’єктами оподаткування податком з власників транспортних засо-
бів є наземні транспортні засоби та невелика кількість позицій власних 
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транспортних засобів. Не є предметом оподаткування такі транспортні 
засоби: 

1) автомобілі спеціального призначення швидкої допомоги та пожеж-
ні — код 8705; 

2) мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим 
двигуном з об’ємом циліндра двигуна до 50 см2 — код 87110; 

3) трактори на гусеничному ходу — код 87030; 
4) машини і механізми для сільськогосподарських робіт — код 832, 

843; 
5) транспортні засоби вантажні, самохідні, що використовуються на 

заводах; 
6) яхти, парусні судна і човни спортивні — код 89031. 
9. Місцеві податки та збори 
Система місцевих податків і зборів України є складовою частиною 

податкової системи держави та необхідним атрибутом місцевого самовря-
дування. 

Місцеві податки та збори перераховуються до бюджетів місцевого 
самоврядування в порядку, визначеному Радами народних депутатів, яки-
ми вони встановлюються. 

Контроль за сплатою місцевих податків і зборів здійснюється органа-
ми державної податкової служби. 

Законодавством України встановлено два місцевих податки (податок 
з реклами та комунальний податок) і 12 місцевих зборів (збір за паркову 
автотранспорту; ринковий збір; збір за видачу ордера на квартиру; курорт-
ний збір; збір за участь у бігах на іподромі; збір за виграш на бігах на  
іподромі; збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі; 
збір за право на використання місцевої символіки, збір за право на прове-
дення кіно і телезйомок; збір за право на проведення місцевих аукціонів, 
конкурсного розпродажу об’єктів торгівлі та сфери послуг; збір з власни-
ків собак). 

Податок з реклами. Платниками податку з реклами є юридичні особи 
та громадяни, які надають рекламні послуги. 

Комунальний податок. Платниками є юридичні особи. 
Від сплати комунального податку звільнені: 
 бюджетні установи (навіть якщо вони здійснюють позабюджетну 

діяльність); 
 планово-дотаційні підприємства (автотранспортні та інші); 
 сільськогосподарські підприємства; 
 платники єдиного податку. 
Частково звільнені від сплати податку юридичні особи всіх форм  

власності за кількістю працюючих інвалідів усіх груп і категорій. 
Збір за паркову автомобілів. Платниками збору є юридичні особи та 

громадяни, які паркують автомобілі у спеціально обладнаних або відведе-
них для цього місцях. 
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Ринковий збір — це сплата за торгові місця на ринках і в павільйонах, 
на критих і відкритих столах, майданчиках для торгівлі з автомашин, віз-
ків, мотоциклів, ручних візків, що справляється з юридичних осіб і грома-
дян, які реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію та інші 
товари. 

Збір за видачу ордера на квартиру, сплачується за послуги, пов’язані з 
видачею документу на заселення квартири. 

Курортний збір. Платниками є громадяни, які прибувають у курортну 
місцевість. 

Збір за участь у бігах на іподромі справляється з юридичних осіб та 
громадян, які виставляють своїх коней на змагання комерційного характеру. 

Збір за виграш на бігах на іподромі справляється адміністрацією іпод-
ромів з осіб, які брали участь і виграли у грі на тоталізаторі на іподромі. 

Збір за право використання місцевої символіки справляється з юридич-
них осіб і громадян, які використовують символіку з комерційною метою. 

Збір за право проведення кіно і телезйомок вносять комерційні кіно і 
телеорганізації, включаючи організації з іноземними інвестиціями та за-
рубіжні організації. 

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери пос-
луг — це плата за оформлення та видачу дозволів на торгівлю у спеціаль-
но відведених для цього місцях. 

За період діяльності податкової системи України (починаючи з 
1991 р.) податкове законодавство весь час вдосконалюється, відображаю-
чи нагальні виклики та зрушення у економічному житті країни та світу. Це 
можна проілюструвати досить значною кількістю змін та доповнень, зок-
рема у Податковому кодексі України. 

Видання Податкового кодексу України: 
1. Налоговый кодекс (Часть 2, издание второе, дополненное), с изме-

нениями. Издательство «Универсал-Бизнес», г. Киев — 2000г., 271 с. 
2. Податковий кодекс України. Всеукраїнська професійна бухгалтерська 

газета «Все про бухгалтерський облік» № 1 — 3 2011 р., 354 с., із змінами. 
3. Податковий кодекс України станом на 10 грудня 2010 р.. Правова 

єдність, Всеукраїнська асоціація видавців, із змінами, Київ, 2011, 486 с. 
4. Податковий кодекс України із змінами та доповненнями станом на 

01 жовтня 2014 року (відповідає офіційному текстові). Правова єдність. 
Всеукраїнська асоціація видавців, із змінами, Київ, 2014, 527 с. 

5. Податковий кодекс України із змінами та доповненнями станом на 
06 листопада 2015 року. Правова єдність. Редакція юридичних видань, Ки-
їв. 2015, 590 с. 

6. Податковий кодекс України із змінами та доповненнями станом на 
08 лютого 2016 року. Правова єдність. Редакція юридичних видань, Київ, 
2016, 613 с. 
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7. Податковий кодекс України з усіма змінами та доповненнями. Все-
українська професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський об-
лік» № 9 — 10 2017 р., 463 с. 

8. Податковий кодекс України із змінами та доповненнями станом на 
01 лютого 2019 року. Правова єдність. Редакція юридичних видань. Київ 
2019, 732 с. 

Приклад внесення змін до Податкового кодексу. Газета «Все про бух-
галтерський облік» № 1 — 3 03.01.2011 р.: 

Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України. 
2.1. Зміна положень Податкового кодексу України може здійснюва-

тись виключно шляхом внесення відповідних законодавчих змін. 
9. Податковий кодекс України: чинне законодавство із змінами та до-

повненнями станом на 01 лютого 2019 року: Офіційний текст. Київ. Алер-
та. 2019 рік 732 с. 

10. Податкова система України. Навчально-методичний посібник для 
самостійного ведення дисципліни, к. ек. наук Лебезевич Я. В., доц.. Дячек 
С.М., Житомир 2007, 215 с. 

Висновки 
У статті досліджено процес створення ефективної сучасної податкової 

системи у зв’язку з переходом України до ринкової економіки, та відпові-
дно до зобов’язань у межах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з 
метою наближення податкового законодавства України до законодавства 
ЄС, який буде забезпечено шляхом впровадження державою заходів щодо 
зменшення перешкод для іноземних інвестицій та запобігання ухилення 
від сплати податків на доходи і капітал, спрощення адміністрування пода-
тків та процесу декларування товарів для митних цілей тощо [4]. 

Пропозиції для подальшого дослідження 
На виконання Бюджетної декларації України на 2020 — 2022 роки [4] 

податкова політика повинна сприяти стабільності податкової системи, її 
ефективності та полегшенню податкового адміністрування, мінімізувати 
можливості для зловживань, забезпечити відповідність ставок податків 
інфляційним процесам в економіці (при необхідності щорічно переглядати 
ставки акцизного податку, екологічного податку та рентної плати, визна-
чених в абсолютних значеннях). 

Одним із завдань уряду є запровадження моделі оподаткування роз-
поділеного прибутку на умовах податкової нейтральності для бюджету та 
дотримання стабільності податкової системи через трансформацію подат-
кової системи в частині зміни структури доходів, розширення податкової 
бази, а також ефективних змін у сфері дії Податкового кодексу України; 
адмініструванні податків, зборів, платежів; у механізмі створення податку 
на прибуток підприємств; податку на доходи фізичних осіб; податку на 
додану вартість; акцизному податку; рентній платі; податку на майно то-
що. Означене коло питань щодо ефективності функціонування податкової 
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політики держави висуває нагальні завдання щодо адаптації податкового 
законодавства до європейських стандартів, вдосконалення складових по-
даткової системи України, переорієнтації органів Державної податкової 
служби відповідно до взятих міжнародних зобов’язань на виконання Уго-
ди між Україною та країнами ЄС та проведення подальшої роботи у вирі-
шенні поставлених завдань  

Література 
1. Конституція України від 28.06.1996р. із останніми змінами та допо-

вненнями згідно Закону України «Про внесення змін до статті 80 Консти-
туції України (щодо недоторканності народних депутатів України)» від 3 
вересня 2019 року№ 27-IX. 

2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із 
останніми змінами та доповненнями згідно Закону України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення мі-
жнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіновиробництва» від 
21 липня 2020 року № 821-IX. 

3. Митний Кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI із 
останніми змінами та доповненнями згідно Закону України «Про внесення 
змін до Митного кодексу України у зв’язку з реформою прокуратури та 
змінами у системі судоустрою України» від 2 червня 2020 року № 641-IX. 

4. Бюджетна Декларація на 2020 — 2022 роки http://nizhyn-
budget.org/static/file/budzetna-deklaracia-na-2020-2022-roki.pdf. 

 
ПОСТКРИЗОВІ ОРІЄНТИРИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ 
Березянко Т.В., д-р екон. наук, доцент 

 
Криза 2008-2013-2020 рр. активізувала пошуки оптимізації стосунків 

у суспільстві між державою, громадою та корпоративним сектором. У ре-
зультуючих документах міжнародної спільноти: формат G-20 — наголос 
зроблено не тільки на завданнях пом’якшення впливу кризи, але і на ре-
формуванні головних чинників та інструментів регуляції в інституціо-
нальному середовищі [1]. 

На сьогодні існує декілька кардинально відмінних підходів до її по-
долання: 

1. Коригування традиційних інструментів впливу на економічні сис-
теми — реанімація активності банківського кредитно-портфельно-
фондового регулювання і, збереження таким чином, існуючих центрів 
прийняття рішень; 

2. Перехід до регулювання в межах національних міжрегіональних 
валютних автономій, що ґрунтується на використанні обмежених монета-
рних функцій; 

3. Актуалізація державного регулювання і стратегічного обґрунтуван-
ня діяльності соціально-політичної та економічної системи на основі при-
мату соціальної орієнтації господарської діяльності. 
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Кожен із означених підходів потребує окремих інструментів. Проте є і 
дещо спільне для усіх них, а саме:  

 Зміна домінуючої економічної теорії; 
 Забезпечення результату через вплив на діяльність корпоративного 

сектору. 
Основним інструментом реформування визнано впровадження «еко-

номічного соціалізму», реформуванню МВФ та СБ на користь підвищення 
ролі країн, що розвиваються та реалізації завдання подолання розбіжнос-
тей у статках та багатстві між ними та країнами «золотого міліарну». Очі-
кується, що застосування 2-го та 3-го шляхів призведе до відмови від кон-
цепції лібералізму та глобалізації [2]. 

Завданням урядів стає не тільки врівноваження економічної ситуації 
та стимулювання національного бізнесу, але і забезпечення узгодженого 
економічного зростання із завданням подолання прірви між соціальними 
прошарками суспільства. Європейська спільнота зажадала від власних 
урядів більш рішучих державних заходів щодо трансграничного регулю-
вання. Сполучені Штати висловили різку незгоду з цього питання і закли-
кали до подолання протекціонізму, колективізму та настроїв поразки ідей 
ліберальної економіки. 

Основну проблему зосереджено у площині подолання опортунізму 
власника та менеджменту. Між тим, оцінювання Світового банку прохо-
дять у ракурсі підтримки думки світової спільноти щодо необхідності 
зниження тиску на бізнес. Це підтверджує тезу щодо конфронтації теоре-
тичного та практичного підходів стосовно регулювання діяльності корпо-
ративного сектору між прихильниками маржиналістської та соціальної 
концепції, що реалізуються у рамках англо-американської та європейської 
конструкції партнерства бізнесу та суспільства. 

У матеріалах низки Самітів та рішень Європарламенту безпосередньо 
зазначено, що уряди та компетентні органи повинні підтримувати не лише 
макростабільність внутрішнього середовища, але і забезпечити підпоряд-
кування ринків капіталу та фінансових посередників належному та перед-
бачуваному регуляторному та наглядовому механізму у межах національ-
них юрисдикцій.  

Враховуючи це ми звернули увагу на рекомендації та принципи 
ОЄСР1 як курс урядів на сприяння довгостроковому інституціональному 
інвестуванню через інструменти нагляду та розробку послідовних регуля-
торних політик [ 3]. 

У цьому контексті відзначено роботу ОЄСР щодо протидії розмиван-
ню податкової бази та переміщенню прибутків, як інструменту реалізації 
стратегії «мобілізації внутрішніх ресурсів розвитку» (викоренення біднос-
                                                            
1 ОЕСР – організація, що об’єднує 29 країн, де уряди країн-членів мають можливість обговорювати, розробляти 
й удосконалювати економічне й соціальне політику. ОЕСР виникла з урахуванням Організації європейського 
економічного співробітництва, створеної задля розподілення американської й канадській допомоги на повоєнне 
відновлення Європи за планом Маршалла. Основною метою ОЕСР, створеної як правонаступниці ОЕЭС в 1961 
р., є будування здорової економіки в державах-членах, вдосконалення її ефективності, взаємна узгодження їх 
ринкових систем, поширення свободи торгівлі, і внесок у розвиток як промислово розвинених країн. 
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ті, включення урядів у соціальну політику та відповідальність перед насе-
ленням, чітка макроекономічна політика, що забезпечує високий рівень 
зростання та створення робочих місць, інвестування у базову економічну 
та соціальну інфраструктури, укріплення та розвиток внутрішнього фінан-
сового сектору).  

 
Таблиця 1. Сучасні політики та принципи ОЄСР та G-20 
 

Програма розвитку Засоби досягнення та завдання 
Забезпечення продоволь-
чої безпеки 
 
 

Якісне харчування, стійке виробництво, зростання продуктив-
ності праці в АПК, увага до продуктивності дрібних фермерсь-
ких господарств, гендерна рівність як запорука зростання по-
тенціалу продуктивності, створення робочих місць особливо 
у сільській місцевості, підвищення транспарентності, ефекти-
вність ринків розглядається як зменшення втрат продовольст-
ва та недопущення забруднення, а також поліпшення харчу-
вання усіх верств населення. Демонструвати лідерство та 
скоординований, інтегрований та довгостроковий підхід до 
взаємодії у вказаних напрямках

Забезпечення продовольс-
твом в умовах швидкої 
урбанізації 

Огляд ключових напрямків зростання економіки та створення 
робочих міст у сфері продовольчої безпеки та харчування 
(особлива увага до країн низьких статків)

Господарський порядок Розповсюдження кращих практик у сфері продуктової безпе-
ки та харчування
Моніторинг виконання обов’язків: 
– формування продовольчих резервів та доступу до гуманіта-
рних поставок; 
– відповідальні інвестиції у сільське господарство; 
– управління ризиками у сільському господарстві; 
– забезпечення харчуванням дітей до 1000-ї доби життя 

Глобальне партнерство 
щодо розширення досту-
пу до фінансових послуг

Угода по фінансуванню малих та середніх підприємств (SME 
Finance Compact) 
Програма взаємної освіти (G20 Peer Learning Program) 

Інфраструктура — голов-
не джерело економічного 
росту  

Розвиток приватно-державного партнерства 

Подолання недостатності 
навичок працевлаштуван-
ня 

Забезпечення набуття базових навичок та кваліфікації 
Обмін кращими практиками 
Інноваційні підходи до освіти на базі державної політики 
працевлаштування та участі приватного сектору 

Мобілізація внутрішніх 
ресурсів 

Боротьба з позазаконними фінансовими потоками та коруп-
цією 
Викорінення бідності, інвестиції у соціальну інфраструктуру 
Чітка макроекономічна політика, посилення податкових 
служб (Global Forum on Transparency and Exchange of 
Information for Tax Purposes), двосторонні програми Податко-
ві інспектори без кордонів (Tax Inspectors Without Borders) — 
протидія розмивання бази оподаткування та переміщення 
прибутку

Укладено за джерелом [ 4]  
 

З метою нормалізації світової економіки та подолання негативних 
процесів у фінансовому секторі визнано за необхідне активувати у всіх 
сферах Принципи корпоративного управління ОЄСР, Основні принципи 
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ОЄСР по управлінню державно-приватним партнерством, дотримуватись 
Декларації ОЄСР щодо «зеленого» зростання та ін. 

У матеріалах Саммітів зазначено курс на підтвердження та закріплен-
ня ініціатив з переходу країн-учасниць до прийняття індивідуальних стра-
тегій економічного росту на основі підвищення зайнятості та контролю за 
фінансовим та корпоративним секторами [5].  

 
Таблиця 2. Напрямки оцінки відповідності діяльності  
корпоративного сектору за вимогами ОЄСР 
 
Принципи Напрямок впливу на корпоративний сектор Виконавець 
Принцип 1 
Умови для дов-
гострокового 
інвестування 

Узгодженість політичних цілей, ефективне регулю-
вання бізнесу, створення робочих місць, підвищення 
рівня життя, конкурентоспроможність, «зелений» ріст, 
прозорість, справедливість, нагляд 

 
 
 
Національний 
уряд Принцип 2 

Розвиток зао-
щаджень та ін-
ституційних 
інвесторів 

Підвищення прозорості винагород, сприяння конкуре-
нції, зменшення стимулів для маржинального росту 

Принцип 3 
Управління ін-
ституційними 
інвесторами 

Виявлення екологічних, соціальних та корпоративних 
ризиків управління

Керівний орган 
інституційного 
інвестора Виявлення конфлікту інтересів

Контроль механізму корпоративного управління, аге-
нтських відносин та винагород по усьому ланцюгу 
інвестування 

Органи нагляду 
та контролю 

Принцип 4 
Фінансове регу-
лювання, подат-
ки, вартість 

Укріплення наглядових та контрольних функцій Уряди  

Принцип 5 
Механізми фі-
нансування та 
співробітництво 
інвесторів 

Державне втручання в діяльність інституціональних 
інвесторів відбувається на основі недоліків ринку та 
оцінки соціально-економічного та екологічного впли-
ву 
Сприятливе політичне середовище

Принцип 6 
Інвестиційні 
обмеження 
Принцип 7 
Обмін та розк-
риття інформа-
ції 

Полегшення контролю наглядових органів, стимулю-
вання інвесторів до розширеної звітності 

Наглядові орга-
ни, національні 
уряди 

Принцип 8 
Фінансова осві-
та, захист прав 
споживачів 
Укладено автором за джерелом [4 ] 
 

Систематизація та узагальнення вимог та завдань, що викладені у 
означених документах, дозволили сконцентрувати перелік вимог до кор-
поративного сектору в ракурсі виконання Програми розвитку G-20. 
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Основною темою регулювання діяльності корпоративного сектору з 
метою досягнення суспільного розвитку були напрямки антиофшорного 
законодавства, які має бути впроваджено у всіх країнах ринкової спільно-
ти. Підтверджений курс на відмову від ліберального ставлення до фінан-
сових інститутів на користь державних регуляторних важелів підтримки 
зростання (Базель ІІІ та закони Додд-Франка, і як наслідок створення на-
віть у ліберальних США у 2010 р. Ради по нагляду за фінансовою стабіль-
ністю — Financial Stability Oversight Council, FSOC). 

Основою нового алгоритму ринкового устрою є регулювання через 
впорядкування та контроль діяльності фінансового ринку. При цьому ін-
струментом досягнення макроекономічної стабільності визнано держа-
вне управління в напрямку подолання провалів ринку. Головним центром 
уваги в новому регулюванні обрано забезпечення вирішення соціальних 
проблем через працезабезпечення.  

Практично на всіх зібраннях різних форматів (G-7, G-8, G-20) джере-
лом ринкових дисбалансів визнано недосконалість та спекулятивний ха-
рактер фінансової системи (переливи спекулятивного капіталу, проти-
річчя між національними політиками країн-виробників валют та, відповід-
но, країн-користувачів, а також фінансових донорів та позичальників).  

За результатами проведення Форуму соціальної відповідальності біз-
несу ділових кіл, неурядових організацій, представників науки було ухва-
лене рішення щодо підтримки ідеї впровадження соціально-відпо-
відального договору. 

Головним стає питання впровадження відповідальності не тільки за 
внутрішньофірмові наслідки рішень власника, а й за наслідки на рівні ре-
гіону розташування та суспільного ефекту в цілому. 

Аналіз корпоративного управління з точки зору «теорії інтересів» до-
зволяє стверджувати, що впровадження лише частини регулятивних засо-
бів держави не приносить належного ефекту. Так, імплантування до сис-
теми корпоративних відносин нормативів суспільної відповідальності без 
паралельного впровадження стандартів корпоративного менеджменту та 
відповідальності внесе розбрат у систему професійного кадрового мене-
джменту. Ми маємо на увазі неминуче виникнення конфлікту вимог з бо-
ку суспільства та власників, заручниками якого неминуче стане топ-
менеджмент компанії. Такі приклади досить поширені в господарчій прак-
тиці Німеччини та Японії. Вирішити проблеми за рахунок створення сти-
мулів та використання їх антиподів не приносить успіху. Для співробітни-
ка, який працює за винагороду, зовнішні стимули та моральні принципи 
стають вимогами другорядними. Для національного суспільства це питан-
ня навіть не виходить на рівень недобросовісної поведінки, воно вирішу-
ється на рівні первинного відбору, що здійснює власник. 

Узагальнюючи провідні принципи Глобального договору, принципи 
ОЄСР, принципи розвитку G-20 можна виокремити наступні актуальні 
напрямки для регулювання. 
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Соціальна відповідальність корпоративного сектору використовується 
як головна інституціональна неформалізована складова функціонування біз-
несу в розвиненому ринковому середовищі. В європейській практиці кори-
гування поведінки та діяльності корпоративного сектору досягається на рів-
ні спільних та національних політик з дуже прискіпливою деталізацію бажа-
них напрямків впливу в секторах діяльності та галузях господарства. 

Регулювання приймає два види: маркетинговий та філантропічний, 
оснований на добровільності та іміджевому підході, а також регламентний 
(обмеження допуску), забезпечуючий обов’язковість дотримання через 
пов’язані інструменти допуску, антиіміджевого інформування.  

На рівні світового регулювання наголоси корпоративної відповідаль-
ності набули статусу глобальних правил встановлення господарського по-
рядку та перетворено у інструменти забезпечення розвитку у прийнятний 
для усіх членів суспільства спосіб. 

Юридично-інституціональні основи ринкової економіки доповнюються 
розвиненим соціальним законодавством. Як зазначав Адам Сміт «невидима 
рука ринку» функціонує лише тоді, коли гарно видно «каральну руку зако-
ну». Означений симбіоз забезпечує «невидима рука держави» [6 ]. 

Мета нормативного регулювання ЄС — обмежити негативні наслідки 
економічної поведінки учасників, що досягається за рахунок впроваджен-
ня стандартів соціальної сфери або підприємництва. 

Політика в області конкуренції є одним із стовпів європейського бу-
дівництва [7]. Ця політика має два аспекти: правила ведення бізнесу та 
правила втручання держави. Унормування діяльності корпоративного сек-
тору стосується трьох напрямків: антиконкурентних угод між підприємст-
вами, угод та рішень між об’єднаннями підприємств та заборони створен-
ня картелів. Особливо це стосується компаній, що домінують на ринку за 
рахунок ціни або продукції. Логічним продовженням формування рівного 
конкурентного середовища є впровадження контролю став контроль за 
злиттям, який не було розглянуто у Римському договорі. Усі плани злиття 
повинні заздалегідь подаватись до Комісії. 

Другим напрямком спільного регулювання є політика державного 
втручання. Означений блок нормативів є продовженням загальної конку-
рентної політики та логіки спільного ринку. Це стосується державних га-
рантій, субсидій та податкових пільг. Для прийняття рішення про надання 
допомоги використовується процедура, яка отримала назву — тест рівно-
ваги. Проте існує виняток: державна допомога надається компаніям, дія-
льність яких має спільний інтерес, статус public Service або public Activité 
і контролюється публічною особою (оборона, правосуддя, соціальний та 
медичний захист, культура, мистецтво, освіта та інш). 

В межах ЄС використовується багато більш неформальних механізмів і 
методів впливу: вивчення й опитування громадської думки; Зелені та Білі 
книги; комунікації; дорадчі комітети; ділові й громадські групи з обговорен-
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ня (тест-панелі та фокус-групи); консультації Ad hoc; консультації в режимі 
он-лайн (IКT, Інтернет) [8 ]. Оскільки ЄС знаходиться в межах теоретичної 
конструкції «держави добробуту» спільнота має можливість передати деякі 
функції з регулювання на рівень місцевої громади. Наприклад, для країн єв-
ропейського центру охорону здоров’я, освіту та надання соціальних послуг 
передано на рівень місцевої громади. Країни наступного щаблю достатку 
передають громаді функції планування та регіональний транспорт. 

В рамках регіональної політики та регуляторних практик ЄС зберіга-
ється поняття галузі, яка тепер розглядається як уособлення компетенції, 
яка зазнає впливу як з боку держави, так і з боку корпоративного управ-
ління економічною діяльністю [9, с.338].  

Для розв’язання регіональним проблем застосовуються політики двох 
типів: розвиток інфраструктури, розвиток соціально-культурного середови-
ща відсталих регіонів (у яких ВВП на душу населення є меншим ніж 75 % 
від середнього рівня в Спільноті); додаткові премії, субсидії та податкові 
стимули для залучення інвестицій (для регіонів із структурними проблема-
ми). Практично 75 % фінансування ЄІБ скеровує на регіональний розвиток. 

В Договорі про ЄС та питаннях гармонізації оподаткування визначено 
напрямки спільної податкової політики євро спільноти, яка полягає у до-
триманні фіскального нейтралітету.  

Спільну соціальну політику ЄС спрямовано на вирівнювання умов та 
обсягів соціального захисту, розвиток професійного навчання та освіти, 
соціального захисту та охорони здоров’я, включаючи високий рівень без-
пеки праці. На сьогодні, рівень безробіття в ЄС стрімко зростає. Як засіб її 
приховування/стримування використовується інструмент стимулювання 
продовження навчання. Наприклад, до 2020 р. більшість абітурієнтів волі-
ла опанувати лише перший та другий освітній рівень (школа та бакалаврат 
або спеціальний освітній професійний заклад), тепер в ЄС зросла кількість 
заяв на отримання освітнього рівня — магістр на 90 %, що потребує рі-
шення Парламенту ЄС на збільшення бюджетного фінансування вишів. 
Економічно такий процес є вигіднішим ніж виплата за безробіттям.  

Знадобилися багаторічні зусилля, насамперед Комісії, для того, щоб 
усі держави-члени визнали необхідність запровадження промислової по-
літики. Спільна промислова стратегія базується на трьох принципах: 
постійному звертанні до всіх спільних політик, що стосуються промисло-
вої діяльності, зокрема, до політики охорони довкілля; поліпшеному дос-
тупі підприємств Спільноти до зовнішніх ринків і до заходів, що спрямо-
вані проти нечесної торговельної практики та сприяють міжнародній про-
мисловій співпраці; позитивному і послідовному пристосуванні до змін у 
промисловості [10 ]. 

Oрганізації, що представляють інтереси малого бізнесу в державах-
членах, можуть тиснути на свої уряди, аби останні виконували свої зо-
бов’язання.  
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Багаторічна програма підтримки підприємств та підприємництва за-
проваджує підприємницьку політику, що має бути реалізована через нову 
процедуру координації діяльності з державами-членами (процедура BEST) і 
яка спрямована на забезпечення потреб МСП у понад 30 країнах ЄС. 

В межах ЄС підходи до регулювання діяльності корпоративного сектору, 
пов’язані з національними відмінностями та практикою фінансування.  

Так, у Великобританії корпоративне управління, регулювання якого є, 
безперечно, найбільш розвиненим, традиційно орієнтується на ринкові за-
соби впливу;  

 німецька система побудована на використанні «стратегічного парт-
нерства» (банки, страхові компанії);  

 в Італії домінують інтереси олігархічних угруповань;  
 в Іспанії — промислово-фінансових корпорацій;  
 у Франції — найбільш впливовим кредитором виступає держава;  
 у країнах Скандинавії — в рамках прийнятої стратегії побудови 

«держави добробуту» головним донором, регулятором та контролером ви-
ступає держава.  

Загальною рисою європейської моделі є відсутність ланки посередни-
цтва в процесі інвестування через фондові інструменти, що обумовлює 
домінування стратегічного партнерства. Континентальна Європа тяжіє до 
використання можливостей судочинства та посилення ролі міноритарних 
акціонерів (як реакція на глобалізаційне розмивання власників та платни-
ків податків). 

Розвиток наскрізного співробітництва від ради директорів до мінори-
тарних акціонерів, від потреб держави до потреб робітників притаманний 
скандинавській стратегії регулювання. Особлива увага приділяється всім 
аспектам прозорості: в правах виконавчих органів та топ-менеджменту, 
законодавчому відправленню та трактуванню, домовленостям (особливо 
при укладанні угод «із зацікавленістю»), прогнозованій ризиковості, струк-
турі, політиці управління та формуванні Кодексу корпоративного управ-
ління підприємства, включаючи відносини із робітниками та зацікавлени-
ми особами. Посилені вимоги до аудиту діяльності, включаючи аналіз 
проведення загальних зборів, діяльності його секретаря та ведення прото-
колу засідання. 

Питання вдосконалення системи та дієвості корпоративного управ-
ління знаходяться постійно у сфері уваги Європейської комісії та країн-
членів.  

Перші спільні заходи світової спільноти приносять відчутні результа-
ти: за рахунок боротьби із офшорною практикою уникання податків вда-
лося отримати 37 млрд дол. надходжень до спільного бюджету.  

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що «вільний ринок» в європейсь-
кому форматі є ринком суворого дотримання правил, законодавчих норм 
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та регламентів поведінки компаній з метою скерування їх діяльності у су-
спільно потрібне русло.  

Як свідчить практика таких країн як Данія, Македонія, Норвегія, Лит-
ва, Австрія, Нідерланди, Франція та Німеччина для реалізації завдань «со-
ціальної держави» та «держави добробуту» вкрай важливо на кожному 
етапі впровадження корпоративної соціальної відповідальності забезпечи-
ти підтримку державою ініціатив бізнесу. У Зеленій книзі з КСВ, яка була 
прийнята в ЄС у 2001 р. зазначено, що корпоративна соціальна відповіда-
льність — це концепція, згідно з якою компанії інтегрують соціальні та 
екологічні питання у свою комерційну діяльність та взаємодію із зацікав-
леними сторонами на добровільній основі». Узагальнюючи деякі відмін-
ності європейських країн у процедурах реалізації КСВ принципів ми вио-
кремили спільний пакет процедур, що забезпечують відповідальну діяль-
ність компаній. 

 
Таблиця 3. Спільні процедури європейської конструкції корпоративної  
соціальної відповідальності 
 

 
Узагальнені складові 
КСВ практики ЄС 

Внутрішній та зовнішній менеджмент 
Дотримання прав людини на гідну працю та оплату

Чесна комерційна та конкурентна практика 
Відповідальність особистості  

Захист навколишнього середовища  
Розвиток місцевих громад 

Доброчинність та благодійність 
Укладено за джерелом [11,12]  
 

У звіті з конкурентоспроможності ЄС було оцінено вплив КСВ-
практик на 6 показників конкурентоспроможності: структуру витрат, люд-
ські ресурси, стосунки зі споживачами, інновації (ризики, репутація, 
управління), фінансові показники. 

В багатьох країнах ЄС корпоративну соціальну відповідальність 
включено до головних політик та принципів державного управління, на-
приклад у Данії [12 ], Фінляндії, Швеції та Франції [13 ], а деякі країни 
покладаються на сумлінне ставлення компаній, як то у Словенії, Греції, 
Ірландії та Нідерландах [14 ]. Близько 50 міждержавних та міжнародних 
організацій, в тому числі МОП, ООН, СБ та інш. включили принципи 
КСВ до своїх резолюцій як ініціативу, яку компанії підтримують на доб-
ровільних засадах . 

Криза довела важливість відповідності найкращій світовій практиці 
корпоративного управління. 

Перш за все, нас зацікавив досвід та практика впровадження відпові-
дальності та транзит принципів бізнесу у бездирективній формі.  

Положення про корпоративну соціальну відповідальність було впро-
ваджено до складу Стратегії Єврокомісії у 2011 р. У свою чергу, означе-
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ний документ став частиною загальної стратегії розвитку «Європа 2020». 
Відтоді практика КСВ мала стати додатковим стимулом для розробки на 
рівні урядів країн-членів ЄС власних національних політик. На сьогодні 
55 % країн ЄС мають відповідні блоки у складі плану розвитку та еконо-
мічної політики господарювання. 

Як вдалося встановити, основні параметри саморегулювання було роз-
роблено за допомогою консалтингових та аудиторських компаній із викорис-
танням рекомендацій ради Європейської Конфедерації ради директорів 
(ecoDa) [15 ], яка систематизувала і у дечому розробила рекомендацій ради 
Європейської Конфедерації ради директорів (ecoDa), забезпечення належно-
го управління життєздатністю, подоланням конфліктів в управління компа-
нією, залучення додаткових коштів та забезпечення надійності. 

Кодекс корпоративного управління в багатьох ринкових країнах ви-
ступає у якості частини комплексу вимог до розкриття інформації. Ос-
кільки український ринок перетворюється на олігопольний, а у середині 
компанії інтереси власника представлені 1-2 крупними акціонерами, ми 
можемо розглядати ситуацію тільки з точки зору забезпечення зовнішньої 
прозорості.  

Більшість компаній корпоративного сектору харчової промисловості 
належить до середнього корпоративного сегменту. І, хоча, вже не стоїть 
гостро питання координації та узгодження дій серед акціонерів компанії 
(корпоративний сектор практично подолав період розпорошення акціоне-
рного капііталу), проте обрання стратегії розвитку, розробка напрямків 
ринкової поведінки в умовах відсутності законодавчої та державної ви-
значеності додає додаткових проблем нелістинговим компаніям.  

Європейська конфедерація об’єднань директорів (ecoDa) та 
Об’єднання директорів та компаній Бельгії (GUBERNA) пропонують на-
ступний підхід: «Якщо компанія намагається бути більш професійною та 
життєздатною у своїй діяльності, вона потребує більш серйозного став-
лення до питань управління… Ефективне корпоративне управління по-
винне створити для ради та керівництва належні стимули для досягнення 
поставлених цілей в інтересах компанії та її акціонерів й сприяти здійс-
ненню ефективного моніторингу». Шляхом реалізації належного управ-
ління визнано прозорість поведінки менеджменту та стейкхолдерів [16]. 

У свою чергу, засобом забезпечення ринкової ефективності корпора-
тивного підприємства обрано професійне управління персоналом [16]. 
Окремо наголошено, що потенціал однієї політики може бути ефективно 
реалізовано за умови виконання завдань другої. 

Основою зміни ставлення до управління компанією в рамках реко-
мендацій ЄС для нелістингових компаній вважається усвідомлення усіма 
типами власників думки, що компанія не є особистим майном власника 
(ecoDa), а переважно інструментом суспільного розвитку. Ключовою ре-
комендацією Рада Директорів ЄС вважає створення в рамках національної 
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корпоративного управління для нелістингових компаній класу ліцензова-
них професійних незалежних керівників (директорів).  

Для молодих ринкових країн, в тому числі і Україні, міжнародні аген-
ції розвитку та наддержавні організації з КСВ, що були згадані вище, з ме-
тою забезпечення ефективної діяльності та корпоративного управління 
для усіх нелістингових компаній рекомендовано дотримання наступних 
кроків: 

Етап 1. Прийняття обов’язкових принципів діяльності.  
1. Співвласники та акціонери повинні встановити відповідні принци-

пи управління компанією у формалізованому вигляді. 
2. Створення ефективної Ради директорів та/ або (на першому етапі) 

Ради експертів. 
3. Розмір та склад рад мають відповідати розміру компанії. 
4. Мають бути забезпечені та дотримуватись регулярність засідань та 

повна інформованість її членів. 
5. Рівень винагороди директорів має бути достатнім для залучення, 

утримання та мотивації кваліфікованих фахівців з корпоративного 
управління. 

6. Рада має нести відповідальність за управління ризиками та впрова-
дити ефективну систему внутрішнього (для середніх та крупних компа- 
ній — незалежного) контролю (аудиту). 

7. Обов’язком Ради є забезпечення співпадіння цілей менеджменту та 
стейкхолдерів, а також рівності між правами акціонерів. 

8. Усі директори повинні регулярно проходити інструктаж та підви-
щення кваліфікації. 

9. Компанії, що знаходяться у сімейній власності повинні впровадити 
механізми рівного врахування інтересів членів сім’ї, а також дотримува-
тись балансу між корпоративним та сімейним управлінням. 

Етап 2. Принципи корпоративного управління для великих нелістинових 
(неконсолідованих) компаній у т.ч. із складною структурою власності. 

10. Обов’язково потрібно розмежовувати права управління та утри-
муватись від концентрації влади. 

11. У складі Рад жоден експерт або менеджер не може мати переваж-
них владних прав. 

12. Рада повинна створити відповідні комітети для ефективного вико-
нання своїх повноважень. 

13. Рада повинна проводити періодичну оцінку кожного члена Ради 
директорів та експертів. 

14. Рада повинна у придатній для сприйняття формі надавати інфор-
мацію (звітувати, повідомляти, інформувати) зовнішніх стейкхолдерів про 
стан реалізації затверджених стратегій та політик [16]. 

У західній та, зокрема, європейській, практиці вважалось, що лише 
для лістингових компаній характерна проблема «власника та агента». Ке-
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рування цих підприємств здійснюється професійними менеджерами, що 
не мають часток у підприємстві, але у складі власників присутня значна 
кількість зовнішніх міноритарних власників (інституціональних та стейк-
холдерів), тому корпоративне управління зазнає труднощів через важкість 
координації дій. На відміну від цього, не лістингові компанії перебувають 
у власності однієї особи або сім’ї. Тому корпоративне управління в таких 
компаніях не є питанням захисту інтересів, а — завдання належної органі-
зації бізнес-процесів. Натомість, в українській практиці, нелістингові та 
лістингові компанії через надмірну консолідацію власності в межах ком-
панії та на ринковому полі використовують поведінку, характерну для не-
лістингових компаній.  

Більшість компаній корпоративного сектору харчової промисловості 
належить до середнього корпоративного сегменту. І, хоча, вже не стоїть 
гостро питання координації та узгодження дій серед акціонерів компанії 
(корпоративний сектор практично подолав період розпорошення акціоне-
рного капіталу), проте обрання стратегії розвитку, розробка напрямків  
ринкової поведінки в умовах відсутності законодавчої та державної ви-
значеності додає додаткових проблем. 
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ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІІЇ ФАХІВЦЯ З ОБЛІКУ  

І ОПОДАТКУВАННЯ 
Кудренко Н.В., канд. екон. наук, доцент 

 
Сучасний процес підготовки спеціалістів з обліку і оподаткування  

відбувається в умовах євроінтеграції України, а також інтеграції до світо-
вого освітянського та наукового простору, що вимагає набуття знань, вив-
чення, подальшого практичного опрацювання не лише світових методоло-
гічних та методичних обліково-аналітичних надбань, але й застосування 
міжнародного досвіду науково-практичної підготовки професіональних 
бухгалтерів, обліковців, аудиторів. Важливими є визначення та обґрунту-
вання значення сучасних компетентностей здобувачів вищої освіти облі-
кових спеціальностей у системі формування сучасних науково-
практичних знань, що в методологічному плані потребує вирішення про-
блематики більш широкого та науково-обґрунтованого застосування ком-
петентнісного підходу в організацію підготовки в навчальних закладах 
майбутніх фахівців у сфері обліку і оподаткування. 

Основною метою компетентнісно-орієнтованої сучасної вищої освіти 
є виховання високоморальної, різносторонньо розвинутої вільної особис-
тості, яка усвідомлює відповідальність за події у світовому масштабі та 
має достатній рівень знань та навичок для подальшого навчання у інозем-
них вузах. Сучасній високоосвіченій особистості недостатньо мати лише 
вузько-направлені предметні знання, їй необхідні практичні уміння та  
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здібності. Набуті теоретичні знання здобувачів вищої освіти пo своїй суті 
є енциклопедичними за широтою знання, які були головною метою освіт-
нього процесу у вищій школі, стають засобом та можливостями до по-
дальшого розвитку.  

Сучасний компетентнісний підхід до підготовки високопрофесійних 
фахівців з обліку і оподаткування є основним методологічним інстру-
ментом, який дозволяє будувати цілі та зміст сучасної вищої освіти, сис-
тематично визначати та аналізувати результати навчання, сприяє сис-
темності науково-професійної підготовки майбутніх випускників, їх го-
товність до вирішення ключових завдань професійної та соціальної ді-
яльності. Сучасний соціально-економічний розвиток суспільства потре-
бує проведення відповідних наукових досліджень щодо визначення ос-
новних напрямів формування та розвитку компетентностей майбутніх 
фахівців з обліку і оподаткування. 

Відповідно до вимог роботодавців, сучасні фахівці з обліку і оподатку-
вання повинні отримувати сучасні знання та практичний досвід роботи тому, 
не менш важливими є освоєння під час навчання у вузах теоретичної бази з 
метою можливості в подальшому міжнародної професійної сертифікації. 

В основу національної програми професійної сертифікації фахівців з 
обліку і оподаткування визначено три рівні, що враховують наступні  
особливості як на освітньому, так і професійному рівнях, зокрема:  

 базовий рівень (основний) — засвоєння професійних дисциплін 
фахового спрямування підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 
з обліку і оподаткування;  

 професійний (загальний) — підготовка фахівців професійного 
спрямування, що визнається на рівні об’єднання професійних організацій;  

 професійний (спеціальний) з найвищим рівнем сертифікації, ауди-
тор з окресленням відповідної спеціалізації, яка визначається Аудиторсь-
кою палатою України (АПУ) та державними регуляторами. 

Не менш важливим елементом підготовки сучасного фахівця з обліку 
і оподаткування у вузах є використання сучасних інформаційних систем, 
технологій, програмних продуктів професійного напрямку, які використо-
вуються бізнесом. Умови сьогодення вимагають ґрунтовних знань з авто-
матизації облікових процесів суб’єктів господарювання, професійне вико-
ристання сучасних комп’ютерних програм. Конкуренція серед закладів 
вищої освіти щодо підготовки висококваліфікованих фахівців з обліку і 
оподаткування полягає у тому, що потрібно використовувати у навчаль-
ному процесі нові сучасні методи підготовки майбутніх фахівців, освоєн-
ня актуальної та необхідної щодо подальшого професійного розвитку ін-
формації, закупівлі вузами актуальних технічних та програмних продук-
тів, які б дали змогу формувати практичні навички автоматизації обліко-
вих процесів на підприємстві.  
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Якісна підготовка фахівців з обліку і оподаткування, які володіють 
сучасними професійними знаннями, пов’язана зі стратегією застосування 
міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності в Україні, а також 
потребою визначення спеціальних компетентностей майбутніх фахівців з 
обліку і оподаткування, які здатні усунути розбіжності в обліку та оподат-
куванні, оцінці результатів діяльності суб’єктів господарювання на між-
народному рівні. Майбутні фахівці з обліку і оподаткування повинні 
отримувати знання та вміти застосовувати практично Міжнародні станда-
рти бухгалтерського обліку (IAS), Міжнародні стандарти фінансової звіт-
ності (IFRS), Інтерпретації, які розроблені Комітетом з інтерпретації між-
народних стандартів фінансової звітності (IFRIC). 

Відповідно до європейської концепції навчання протягом усього жит-
тя, розглядається можливість постійного фахового та професійного розви-
тку фахівців з обліку і оподаткування. Європейською асоціацією універ-
ситетів (EUA) до якої входить більше ніж 600 провідних вищих навчаль-
них закладів 45 країн Європи, визначено три основні фактори успіху без-
перервного навчання у вищій школі, зокрема:  

 взаємодія між різними рівнями навчання протягом життя;  
 навчання спрямоване на довгострокову перспективу, необхідно 

приділяти основну увагу сталості ініціатив, включаючи ресурсну базу, а 
також якість запропонованих програм;  

 ефективного партнерства між усіма ключовими учасниками 
процесу. 

Однак, серед недоліків слід відмітити, що автори не розглядали мож-
ливостей сертифікації фахівців з обліку і оподаткування як основного на-
пряму підвищення їх професійної кваліфікації. Зазначений напрям підго-
товки майбутніх фахівців з обліку і оподаткування є перспективним з точ-
ки зору працевлаштування в іноземних компаніях та потребує додатково-
го дослідження. 

Проблеми щодо формування основних фахових компетентностей 
спеціалістів з обліку і оподаткування, сертифікації бухгалтерів досліджу-
вали як вітчизняні науковці, так і зарубіжні. Так, X. Андерсон, І. Бєлоусов, 
Бутинець, С. Голов, С. Дж. Грей, В. Жук, Д. Колдуелл, В. Костюченко,  
А. Міхалкевич, Б. Нідлз, О. Петрук, Я. Соколов, В. Сопко, Н. Ткаченко,  
Л. Чижевський, Л. Чернелевський, досліджували історію створення та 
становлення міжнародних професійних організацій, історичний розвиток 
професії бухгалтера, проблематику підготовки кадрів з обліку і оподатку-
вання, вивчали роль професійних організацій в розробці та адаптації між-
народних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, прак-
тичне їх застосування.  

Проте перехід вітчизняного бізнесу на Міжнародні стандарти бухгал-
терського обліку та фінансової звітності є складним та трудомістким проце-
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сом, який триває в умовах сьогодення. Він включає ключові етапи, які по-
винні опанувати майбутні фахівці з обліку і оподаткування, наприклад, зміна 
облікової політики суб’єкта господарювання, аналіз господарських операцій, 
оцінка та використання професійного судження в обліку, складний процес 
трансформації звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів та ін.  

Серед основних складових реформування вітчизняної облікової сис-
теми є процедура сертифікації майбутніх спеціалістів з обліку і оподатку-
вання. Сертифікація бухгалтера відповідно до міжнародних вимог необ-
хідна для впевненості користувачів фінансової інформації щодо її надій-
ності та відповідності. В Україні міжнародна сертифікація спеціалістів з 
обліку і оподаткування неоднозначно сприймається як науковцями так і 
практиками, але свідчить про значний професійний потенціал фахівця.  

Як уже зазначалося, сучасний фахівець з обліку і оподаткування по-
винен освоювати не лише теоретичні знання, але й практичні, фахові. Здо-
буваючи теоретичні фахові знання майбутні спеціалісти з обліку, оподат-
кування та аудиту повинні освоювати міжнародні сертифікаційні програ-
ми, базові знання яких повинні закладатися під час навчання у вузах. 

Професійна сертифікація фахівців з обліку і оподаткування є універ-
сальним інструментом щодо визнання кваліфікації в галузі бухгалтерсько-
го обліку та фінансової звітності як в професійних колах бухгалтерів, так і 
на ринку праці. Сертифікат, який виданий професійною організацією за-
свідчує, що його власник володіє: достатнім рівнем знань, практичним до-
свідом роботи за відповідним фахом, репутацією. Але з метою підтвер-
дження відповідних знань в сфері обліку і оподаткування фахівець пови-
нен виконувати вимоги щодо обов’язкового підвищення власної кваліфі-
кації, постійного професійного розвитку, що встановлюються відповідною 
професійною організацією. 

В Україні першою серед вітчизняних фахових організацій в обліковій 
галузі була Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України 
(ФПБАУ, 2008 р.), яка є дійсним членом Міжнародної федерації бухгалте-
рів. Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ) 
займається підготовкою та навчанням високопрофесійних фахівців з фі-
нансового обліку і оподаткування.  

Відповідно до обраного курсу України до євроінтеграції та міжнарод-
ного співробітництва в сфері обліку і оподаткування, існує потреба у сут-
тєвих змінах у визначальних сферах економічної та наукової діяльності 
через відповідну адаптацію вітчизняного законодавства та стандартів бух-
галтерського обліку та звітності. Тому в умовах сьогодення, особливо гос-
тро стоїть питання розвитку та удосконалення системи професійної підго-
товки та постійного удосконалення теоретичних та професійних фахівців з 
обліку і оподаткування. Протягом останніх років особливої увага приділя-
ється урядом України щодо запровадження заходів з єдиної національної 
системи професійної сертифікації спеціалістів з обліку і оподаткування з 
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метою підтвердження ними відповідних знань та практичного досвіду,  
відповідних професійних компетентностей. 

Навчання за міжнародними програмами АССА Діпіфр, IFA та СІРА 
дає можливість фахівцю з обліку і оподаткування опановувати теоретичні 
знання та відповідні практичні навички з міжнародного фінансового облі-
ку, оподаткування, аудиту, складання звітності, фінансового менеджмен-
ту. Міжнародні програми сертифікації фахівців з обліку і оподаткування 
надають значні переваги та конкурентні переваги компаніям в яких вони 
працюють. Навчання за міжнародними програмами є трудомістким проце-
сом та потребує значних матеріальних витрат. Деякі компанії сприяють 
подальшому навчанню та розвитку співробітників, фінансують та зо-
бов’язують фінансовий персонал пройти відповідні курси навчання за  
міжнародними програмами для отримання нових прогресивних знань та 
сертифікатів. Постійний фаховий розвиток спеціаліста з обліку і оподат-
кування, засвоєння нових знань сприяє кар’єрному зростанню та впливає 
на посадове підвищення в компанії. Як показує практика та досвід, інвес-
тиції у свої знання та розвиток завжди оприбутковуються та надають нові 
горизонти щодо подальшого розвитку та кар’єрного зростання. 

Сертифікат є документом, що засвідчує здобуту кваліфікацію фахівця 
в визначеній сфері професійної діяльності.  

В умовах сьогодення складним та трудомістким процесом є визна-
чення переліку дисциплін навчального плану підготовки фахівців з обліку 
і оподаткування, приймаючи за основу вивчення базових знань з міжна-
родних стандартів та вимоги їх застосування, а також загальновизнані  
системи сертифікації (АССА, ACCA (DipIFR), CAP, CIPA, IFA, IFA 
(DipIFR), CIMA, CMA, IFA). 

Щоб отримати відповідний сертифікат професійної організації з облі-
ку і оподаткування необхідно вивчити відповідний теоретичний блок та 
мати відповідний практичний професійний досвід. Крім того, відсоток 
здачі іспиту є не високим, тому саме через унікальність та відповідність 
сучасним вимогам ринку праці, міжнародна сертифікація фахівців з обліку 
і оподаткування здобула визнання в розвинутих країнах. Так, на міжна-
родному рівні визнані програми професійної сертифікації фахівців з облі-
ку і оподаткування, зокрема: АССА (Великобританія), CIPA (СНГ), CGA 
(Канада), СРА (США) та інші.  

Програма підготовки СIPA (Certified International Professional Ac-
countant) підтверджує на міжнародному рівні професіоналізм фахівця з 
обліку. Власники сертифікатів CAP/CIPA мають право додавати назву 
сертифіката до свого підпису. Програма CAP/СІРА складається з наступ-
них трьох компонентів:  

 навчання; 
 проведення іспитів; 
 сертифікації.  
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Сертифікат САР або CIPA підтверджує кваліфікацію фахівця відпо-
відно міжнародної програми, що розроблена Євразійською Радою Серти-
фікованих Бухгалтерів та Аудиторів (ЕРСБА).  

Кандидатам, які успішно засвоїли курс та склали іспити, виконали 
додаткові кваліфікаційні вимоги, присуджуються кваліфікаційні рівні САР 
та СІРА та видачою відповідних сертифікатів. 

Фахівець з обліку і оподаткування, який отримав сертифікат САР Cer-
tified Accounting Practitioner — сертифікований бухгалтер-практик), має 
відповідні професійні можливості ведення бухгалтерського обліку в ком-
панії, складати основні фінансові та податкові звіти.  

СІРА (Certified International Professional Accountant — сертифікований 
міжнародний професійний бухгалтер) здатний застосовувати професійне 
судження з питань фінансового управління компанією та брати участь у 
прийнятті управлінських рішень. Фахівець з обліку і оподаткуванню має 
необхідні як теоретичні, так і практичні знання для прийняття стратегіч-
них рішень у фінансово-господарській діяльності компанії, зокрема:  

 володіє основними питаннями трансфертного ціноутворення і стра-
тегічного управлінського обліку;  

 складає консолідовану фінансову звітність (групи компаній);  
 застосовує інструменти щодо зниження фінансових ризиків;  
 застосовує кількісні методи в управлінському обліку;  
 налагоджує систему управлінського контролю компанії.  
З метою професійного розвитку фахівців з обліку і оподаткування не 

менш важливим є навчання та отримання диплому, який засвідчує теоре-
тичну підготовку, розуміння та вміння практично використовувати міжна-
родні стандарти фінансової звітності (АССА ДипІФР). АССА є визнаною 
на міжнародному рівні кваліфікації, яка розроблена Асоціацією Сертифі-
кованих Присяжних Бухгалтерів (АССА), що являється провідною міжна-
родною організацією, яка об’єднує професіоналів в області бухгалтерсько-
го обліку, міжнародних корпоративних фінансів та управлінського обліку. 

Диплом АССА з міжнародної фінансової звітності (АССА ДипІФР) 
визнається та зараховується при проходженні повного курсу професійного 
сертифікату АССА англійською мовою. 

Не менш важливою та визнаною на міжнародному рівні є навчання та 
сертифікація фахівців з обліку Інститутом фінансових бухгалтерів (Insti-
tute of Financial Accountants), який заснований у 1916 році у Великій Бри-
танії. Institute of Financial Accountants (IFA) є однією з найстаріших між-
народних організацій фінансистів та бухгалтерів у світі. Інститут фінансо-
вих бухгалтерів співпрацює з Міжнародною асоціацією бухгалтерів (IAB) — 
професійною організацією фахівців з обліку, що сертифікує та об’єднує 
працівників бухгалтерської професії у всьому світі. Інститут Фінансових 
Бухгалтерів (IFA) посідає значне місце серед провідних професійних ор-
ганізацій в сфері обліку та визнана 125-ма міжнародними організаціями. 
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Програми Institute of Financial Accountants (IFА) призначені для бух-
галтерів, аудиторів, фінансових директорів, працівників банків та фінан-
сового сектору економіки, які бажають отримати професійні знання з 
управління та розвитку бізнесу. 

Отже, процес навчання у закладах вищої освіти повинен формувати у 
майбутніх фахівців з обліку і оподаткування сучасні теоретичні знання, 
професійні навички з використанням комп’ютерних бухгалтерських про-
грамних продуктів, виховувати в майбутніх спеціалістах самостійність, 
творчий підхід до вирішення поставлених завдань та зацікавленість до по-
дальшого розвитку. 
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

ЯК ОДНІЄЇ З ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ 
Лісовий А.В., д-р екон. наук, професор 

 
Контроль на підприємстві є найбільш важливим процесом управління у 

сучасних умовах господарювання. Завдяки контролю керівник підприємства 
може отримати інформацію про фінансовий стан, ефективність господарсь-
кої діяльності та доцільність вдосконалення управлінської діяльності. Особ-
ливого значення проблеми організації контролю набувають в умовах ринко-
вої конкуренції, коли підприємство повинно усвідомлювати суть та способи 
контролю, вдосконалювати їх у зв’язку із розвитком науково-технічного 
прогресу та виникненням нових форм контрольної діяльності.  

Дія зовнішніх негативних факторів, а саме фінансово-економічна кри-
за, зумовлює значні коливання у прибутковості фірм, особливо тих, які 
вийшли на ринок нещодавно, тому виникає потреба у здійсненні фінансо-
во-господарського контролю з метою оперативної реакції фірми на зов-
нішні зміни, які негативно відображаються на прибутковості та фінансовій 
стійкості підприємства. Це дозволить сформувати таку стратегію підпри-
ємства, яка здатна мінімізувати ризики втрат та сформулювати заходи та 
дії щодо покращення фінансово стану, шляхом ефективного управління. 

Сутність та необхідність здійснення фінансового-господарського кон-
тролю підтверджувало багато науковців, які зазначали, що це одна з най-
важливіших функцій управління підприємством, зокрема, такі як: Мураш-
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ко В., Борець Л. Класифікацію видів та форм фінансово-господарського 
контролю описувала у своїй праці Попова Л. Напрями підвищення ефек-
тивності контролю сформулювали: Бутинець Т., Виговська Н., Владіміро-
ва Н., Дікань Л., Кожушко О., Крівцова Т., Нестеренко М., Синюгіна Н. 
здійснили спробу розробки критеріїв та показників ефективності госпо-
дарського контролю. Дані досліджень вище зазначених науковці надали 
можливість розкрити сутність фінансово-господарського контролю як од-
нієї з функцій управління. 

Мурашко В.М. відмічає, що у системі управління фінансово-
господарський контроль є не рідкісним заходом, а невід’ємною частиною 
управління, тому що не можна здійснювати управління без систематично-
го контролю за матеріальними цінностями та грошовими коштами, їх ра-
ціональним використанням, операціями і процесами, які пов’язані з вироб-
ництвом і реалізацією продукції і сировини. В умовах ринкової економіки 
велике значення має своєчасність і результативність контролю. Від цих 
факторів багато в чому залежить ефективність виробництва і реалізації 
продукції. Поряд з цим контроль необхідно здійснювати за допомогою  
різних органів і служб не ізольовано, а системно і комплексно [1].  

Для деяких суб’єктів господарювання контроль, ревізія сприймаються 
як жорсткі заходи, що несуть за собою санкції та адміністративні пока-
рання. На нашу думку, у даному випадку, фінансово-господарський конт-
роль повинен сприйматись як спосіб оцінки ефективності діяльності підп-
риємства з метою раціональних змін та дійового управління.  

Відомо, що фінансово-господарський контроль існує на межі таких 
наук як бухгалтерський облік, економічний аналіз, фінанси і менеджмент. 
Тому існує потреба у визначенні суті фінансово-господарського як форми 
ефективного управління (табл. 1). 
 
Таблиця 1. Суть поняття фінансово-господарського контролю 

 
№ 
з.п. 

Автор Трактування

1. Борець Л. В. [2, с. 45] Сутність фінансово-господарського контролю як однієї з 
функцій управління визначається системою спостереження і 
перевірки процесу функціонування та фактичного стану 
об’єкта контролю з метою визначення обґрунтованості і 
ефективності управлінських рішень та їх результатів, наслід-
ків, виявлення відхилень від установлених критеріїв, усунен-
ня негативних явищ і попередження недоліків у фінансово-
господарській діяльності 

2. Нестеренко М. О. [3, 
с. 93] 

Фінансовий контроль за діяльністю суб’єктів господарюван-
ня, що характеризується підконтрольними суб’єктами та 
особливими об’єктами контролю, має власні завдання, які 
разом з іншими елементами контролю характеризують його 
як особливий різновид публічного фінансового контролю 
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Закінчення табл. 1 

№ 
з.п. 

Автор Трактування

3. Дікань Л. В., Синю-
гіна Н. В. [4, с. 23] 

Фінансово-господарський контроль — це контроль за фінан-
совими операціями та господарськими процесами з метою 
встановлення їх законності, правильності і доцільності, що 
має місце в усіх галузях національної економіки і з’являється 
в різних формах залежно від форми власності підконтроль-
ного об’єкта

4. Бутинець Т. А. [5, 
с. 35] 

Господарський контроль являє собою економічну категорію, 
яка виражає систему виробничих відносин, що виникають з 
приводу одержання і використання прибутку, збереження 
майна власника, соціального захисту працюючих 

5. Дікань Л. В., Кожуш-
ко О. В., Крівцо-
ва Т.О. [7] 

Фінансово-господарський контроль може активно викорис-
товувати інструменти, що перебувають за межами державної 
влади (проведення незалежного та внутрішнього аудиту, 
корпоративний контроль і контроль власника, громадський 
контроль)

 
Систематизуючи вище вказані визначення, зазначимо, що на нашу 

думку фінансово-господарський контроль — це особлива функція управ-
ління, яка визначається шляхом перевірки і спостереження процесу функ-
ціонування та фактичного стану об’єкта контролю з метою визначення об-
ґрунтованості і ефективності господарських рішень та їх результатів, нас-
лідків, виявлення відхилень від установлених критеріїв, усунення нега-
тивних явищ і попередження недоліків з метою одержання і ефективного 
використання прибутку, збереження майна власника, соціального захисту 
працюючих.  

Для цього Крівцова Т. О., Владімірова Н. П. пропонують виокремити 
три стадії ефективної управлінської діяльності: 

1) проектування та постановку цілей; 
2) організацію заходів щодо виконання прийнятого рішення; 
3) контроль за виконанням. 
І контроль тлумачиться як специфічна стадія управлінського циклу [7]. 
Таким чином, контроль як функція управління — це система спосте-

реження і перевірки функціонування керованого об’єкта з метою оцінити 
обґрунтованість та ефективність прийнятих управлінських рішень, вияви-
ти ступінь їх реалізації, наявність відхилень і несприятливих ситуацій, про 
які доцільно своєчасно проінформувати компетентні органи, здатні вжити 
заходів щодо їх усунення. 

Для цього існують контрольні перевірки, аудит, інспектування, аудит 
(ревізії), перевірки державних закупівель та судово-економічні експерти-
зи, які досліджують один і той же предмет (фінансово-господарську  
діяльність підприємницьких структур), використовують ті ж самі прийоми 
і процедури, зазначає Попова Л. [8, с. 115–116]. 
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За суб’єктами фінансово-господарський контроль в Україні поділя-
ється на державний, муніципальний, незалежний і контроль власника [9]: 

1. Державний контроль здійснюють органи державної влади та 
управління: Рахункова палата Верховної Ради України; Державна подат-
кова адміністрація України; Державна контрольно-ревізійна служба Укра-
їни; Державне казначейство України (три останніх органи контролю вхо-
дять до структури Міністерства фінансів України); Фонд державного май-
на України; Міністерство економіки України; Міністерство фінансів Украї-
ни; Міністерство праці та соціальної політики України; Державний ко-
мітет статистики України; Антимонопольний комітет України; Націо-
нальний банк України. 

2. Спеціалізовані органи контролю: Державний комітет України по 
стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України), Дер-
жавний митний комітет України, Державний комітет України у справах 
захисту прав споживачів (Держспоживзахист), Державна інспекція Украї-
ни по контролю за цінами, Державна автомобільна інспекція, Державна 
пожежна інспекція, Державна санітарна інспекція. 

3. Муніципальний контроль здійснюють місцеві Ради народних де-
путатів та їх комісії. 

4. Незалежний контроль — аудиторський — організовується на гос-
прозрахункових засадах. 

5. Контроль власника: відомчий (міністерства, відомства, концерни, 
асоціації, акціонерні виробничі об’єднання) і внутрішньогосподарський 
(власники підприємств, бухгалтерська і фінансово-економічна служба  
підприємств). 

Фінансово-господарський контроль здійснюється безпосередньо на 
підприємстві, тобто там, де відбуваються господарські операції і процеси 
виробничої (торгівельно-комерційної, збутової) діяльності підприємства. 
Від дієвої всієї системи цього контролю на всіх стадіях його проведення 
залежить ефективність їх фінансово-господарської діяльності. Сутність 
першої стадії контролю (він на цій стадії називається попереднім) полягає 
в тому, що ще на стадії зародження, проектування, лімітування чи прогно-
зування тієї або іншої операції або процесу можна обґрунтувати їх ефек-
тивність із погляду законності, доцільності і тим самим попередити мож-
ливі негативні наслідки і конфліктні ситуації в діяльності підприємства. В 
той же час, на цій попередній стадії, коли ще не здійснена фінансова чи 
господарська операція, господарський процес не завжди можна передба-
чити і попередити під час попереднього контролю ці негативні явища, які 
можуть виникнути у майбутній господарсько-фінансовій діяльності. У 
зв’язку з цим більш ефективним є контроль (фінансово-господарський  
контроль), який здійснюється на стадії виконання і оформлення докумен-
тами операцій і процесів (так званий поточний контроль). Такий поточний 
контроль здійснюється способом фактичної перевірки суті, змісту, доціль-
ності господарських операцій і процесів, обґрунтованого контрольного ви- 
вчення об’єктів фінансово-господарської діяльності підприємства. Особ-
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ливо система такого поточного контролю ефективна в умовах використан-
ня сировини на виробництво, реалізації продукції, грошового обігу, роз-
рахункових відносин, збереження цінностей і багатьох інших об’єктів ді-
яльності підприємства [10, с. 282–283]. Отже, зважаючи на те, на якому 
етапі розвитку чи кризи знаходиться підприємство слід застосовувати різ-
ні види контролю, які направлені на одне — досягнення цілей та виконан-
ня задач господарського суб’єкта. Для цього слід проводити контроль, 
який представить певний позитивний ефект, який зможе відчути та оціни-
ти власник підприємства. 

Ефективність фінансово-господарського контролю − досить складне 
поняття, що характеризується різними критеріями, оцінюється рядом по-
казників, на формування яких впливають різноманітні соціальні, еконо-
мічні, правові та інші фактори. До останнього часу загальне поняття ефек-
тивності фінансового контролю, критерії, показники і методи його виз-
начення ще мало досліджені, хоча мають велике значення. В практиці  
постійно виникає потреба визначення ефективності фінансово-
господарського контролю (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Критерії ефективності фінансово-господарської діяльності* 

Джерело: розроблено автором самостійно на основі [11, с. 16] 
 
Якщо у науковій літературі під ефективністю зазвичай розуміється 

досягнення позитивного результату з найменшими витратами часу, зусиль 
та ресурсів, то під ефективністю контролю фінансово-господарської дія-
льності мається на увазі досягнення не будь-якого позитивного результа-
ту, а тільки такого, який є наслідком контролю — усунення недоліків. 
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Проте, як зазначають окремі автори, іде заміна одного результату іншим: 
інтенсивність роботи, що визначається за кількістю проведених перевірок 
контрольних органів, замінює ефективність контролю як певного виду ді-
яльності, результату цього контролю. Тобто кількість перевірок ніяк не 
впливає на якісні зміни фінансово-господарської діяльності та прийняття 
управлінських рішень. Тому критерієм оцінки ефективності фінансово-
господарського контролю повинні бути його професійні експертні реко-
мендації. Якщо суб’єкт контролю виявив певні порушення, він зо-
бов’язаний не тільки вжити заходи та винести покарання, але й запропо-
нувати рекомендації та шляхи їх усунення та попередження в майбутньо-
му. З іншого боку, визначальною умовою ефективності контролю є його 
об’єктивність, що передбачає всебічний та неупереджений аналіз резуль-
татів діяльності, відповідність документів, перевірка пояснень. Позитив-
ним проявом належного здійснення контролю є встановлення фактичних 
причин та передумов виявлених порушень, недоліків та зловживань. 

При визначенні ефективності фінансово-господарського контролю важ-
ливу увагу слід наділити критерію економічності. Він необхідний при попе-
редньому плануванні, організації, здійсненні перевірок суб’єктами контролю. 
А саме необхідно організувати таким чином роботу, щоб витрати мінімум ча-
су, фінансових, матеріальних та трудових ресурсів. Недотримання цього кри-
терію призводить до збільшення витрат, нераціональній організації праці 
суб’єктів контролю та зниження якості та ефективності їх роботи. 

Щоб оцінити економічність фінансово-господарського контролю слід 
врахувати показники, які характеризують витрати, що пов’язані із здійс-
ненням контролю. Вони об’єднують кількість перевіряючих і кількість 
працівників підприємств, що перевіряються. Також слід врахувати час, 
відведений час для проведення контролю, витрати на утримання контро-
люючих у цілому і на оплату праці їх працівників, та інші. 

Економічність фінансового контролю може бути забезпечена шляхом 
раціональної організації фінансово-господарського контролю, зокрема, що 
базується на автоматизації процесів та оптимальному розподілі функцій 
між різними контролюючими органами. Але тут постає потреба у належ-
ному нормативно-правовому забезпеченні. 

Наступними критерієм ефективності фінансового контролю є його ре-
зультативність, що визначається ступенем досягнення мети і завдань конт-
ролю, впливом суб’єктів контролю на діяльність підконтрольних об’єктів. 
Проявом цього є, наприклад, економія ресурсів, оптимізація господарсь-
ких процесів та операцій, зменшення кількості випадків порушень і злов-
живань, відшкодування завданих збитків, відсторонення і притягнення до 
відповідальності винних осіб. 

При оцінці ефективності фінансово-господарського контролю слід та-
кож враховувати кількість проведених ревізій та перевірок, прийнятих 
щодо них і реалізованих рішень. Але варто врахувати, що екстенсивний 
характер контролю не завжди є позитивним, адже це може призвести до 
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збільшення формальних, поверхових перевірок, що не завжди супрово-
джуються якісними змінами. Але й не слід ігнорувати показник кількості 
перевірок, тому що він свідчить про систематичність контролю, заванта-
ження контрольного органу, його ініціативність та активність. 

На рис. 1 відсутній досить важливий, на нашу думку показник — соці-
альний критерій. Він проявляється через вплив фінансово-господарського 
контролю на суспільні відносини, які пов’язані з різними формами власнос-
ті, нагромадженням та розподілом капіталу, забезпеченням. 

Для кращої роботи контролюючих органів слід провести низку заходів, 
які позитивно вплинуть ефективність фінансово-господарської діяльності: 

 перевірку періодичності та аналіз доцільності ревізій і перевірок; 
 обговорення результатів ревізій, обмін досвідом між органами про-

ведення ревізій, навчання, перепідготовка кадрів; 
 проведення порівняльного аналізу результатів за певний період з 

результатами попереднього періоду; 
 підвищення кваліфікації суб’єктів контролю із застосування най-

більш дієвих і результативних методичних прийомів при проведенні пере-
вірок, а також про роботу щодо забезпечення повного відшкодування ви-
явлених ревізіями незаконних витрат, розкрадань, недостач грошових  
коштів і матеріальних цінностей; 

 аналіз заходів та пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і 
порушень, відшкодування збитків. 

В умовах ускладнення економічних відносин, розширення сфер еконо-
мічної діяльності та існування конкуренції значно підвищується кількість 
інформації, яку необхідно враховувати в процесі фінансово-господарського 
контролю. Тому важливою умовою підвищення ефективності фінансово-
господарського контролю у процесі у правління є його автоматизація, шля-
хом розробки та впровадження сучасних комп’ютерних інформаційно-
аналітичних технологій здійснення контролю. 

Також слід відмітити і те, що ефективно фінансово-господарський 
контроль може здійснюватися лише за умови його належного нормативно-
правового забезпечення, тому ще одним важливим напрямком підвищення 
ефективності фінансово-господарського контролю є удосконалення сис-
теми його правового регулювання. 

Отже, фінансово-господарський контроль — управлінська функція, 
яка реалізується шляхом ефективної та раціональної перевірки і спостере-
ження процесу функціонування та фактичного стану об’єкта господарсь-
кого контролю з метою визначення ефективності господарських рішень з 
метою одержання і ефективного використання прибутку, збереження май-
на власника, соціального захисту працюючих. Для того, щоб контроль був 
ефективним він повинен відповідати критеріям: результативності, дієвос-
ті, економічності та мати позитивний соціальний ефект, який базується на 
перетині інтересів не тільки керівників підприємства, а й працюючих.  
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Подальшого дослідження вимагає питання автоматизації контролю та 
ведення фінансово-господарської діяльності, шляхом розробки та впрова-
дження сучасних комп’ютерних інформаційно-аналітичних технологій 
здійснення контролю із застосуванням зарубіжного досвіду. 
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СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Михайленко О.В., канд. екон. наук, доцент 

 
Кожен суб’єкт господарювання прагне оволодіти навичками підви-

щення конкурентності на міжнародному або внутрішньому ринку підпри-
ємництва. Саме тому, в умовах сучасних ринкових відносин постає про-
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блема конкурентоспроможності підприємства. З метою вирішення цього 
питання необхідно створити нові підходи до покращення показників, які 
формують явище конкурентоздатності.  

З метою формування та розвитку конкурентоспроможності підпри-
ємства необхідно застосовувати різноманітні інструменти — методи 
впливу на характеристику оцінки конкурентоспроможності для досягнен-
ня цілей. Безумовно до кожного підприємства має бути застосована окре-
ма індивідуальна стратегія для підвишення конкурентних позицій на рин-
ку, зважаючи на специфіку їх діяльності та особливості умов існування. 
Проте, існують базові інструменти, що здатні забезпечити цей процес. До 
них відносяться: концепція тотального управління якістю; концепція бен-
чмаркінг; аутсорсинг та диверсифікація. У даній статті розглянуто кожен з 
цих факторів і висвітлено пропозиції щодо покращення фінансових та 
економічних показників, які впливають на конкурентоспроможність. 

Питання підвищення конкуренції та конкурентоздатності підприємств 
висвітлювали у своїх працях багато науковців, зокрема визначення теоре-
тичних та методологічних аспектів щодо управління конкурентоспромож-
ністю підприємств відобразили такі автори у своїх публікаціях: І. Антоно-
ва, А. Аткінсон, І. Ансофф, О. Виноградова, А. Загородній, Ю. Іванов,  
І. Найда, А. Найда, Г. Партин М. Портер, О. Тищенко, Т. Халімон та ін.  

Не дивлячись на існування достатньо великої теоретичної бази, до 
цього часу залишається актуальним питання щодо вибору підприємством 
оптимальних чинників, здатних покращити конкурентоспроможність ор-
ганізації. 

Метою статті є обґрунтування сучасних інструментів щодо покра-
щення конкурентоспроможності підприємств та аналіз показників, які 
впливають на це явище. 

Конкурентоспроможність підприємства є однією з найважливіших 
характеристик його діяльності і являє собою відношення, яке вказує на 
відмінності між процесом розвитку даної організації від підприємства-
конкурента за ступенем ефективності виробничої діяльності. В залежності 
від об’єкта цього поняття існують і такі терміни, як конкурентоспромож-
ність продукції (товару) та конкурентоспроможність галузі [4, с. 55]. Кож-
на з цих категорій має свої відмінності, а також характерні риси, які відо-
бражають здатність виконувати свої функції в умовах формування конку-
рентного середовища. Якщо говорити про кожне окреме поняття, то кон-
курентоспроможність товару виступає результатом виробничо-госпо-
дарської діяльності, здійснюваної підприємством.  

Конкурентоспроможність галузі є категорією, яка характеризує мак-
роекономічні процеси регіону чи галузі і може бути реалізована через ви-
робничо-господарську діяльність відповідних підприємств. 

У сучасній економічній науці і практиці діяльності підприємств най-
більш дієвим інструментом досягнення високого рівня конкурентоспро-
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можності є методи розробки стратегії розвитку підприємства в умовах 
змінного ринкового оточення. Але, перш ніж приступити до вибору стра-
тегії, відповідно до якої буде здійснюватись покращення лідируючих по-
зицій на ринку підприємництва, необхідно здійснити аналіз власного біз-
несу та бізнесу своїх суперників, визначити слабкі та сильні сторони і ви-
явити резерви підвищення конкурентоспроможності.  

Кожна концепція формує напрями підвищення рівня конкуренто-
спроможності, а також має свої індивідуальні інструменти, які і забезпе-
чують цей процес. В залежності від фінансового стану, конкурентного се-
редовища і економічної ситуації в країні, суб’єкт господарювання має ви-
значити свої шляхи поліпшення конкурентної позиції. На сучасному етапі 
наукових розробок існує такий перелік шляхів підвищення конкурентосп-
роможності [5, с. 67], як:  

 визначення стратегії розвитку конкретності; 
 забезпечення конкурентоспроможності товарів та послуг під-

приємства; 
 диверсифікація діяльності; 
 запровадження нової маркетингової діяльності підприємства; 
 здійснення заходів для залучення інвестицій; 
 поліпшення рівня кваліфікації кадрів та продуктивності праці; 
 оновлення бази основних засобів, що залучені у виробництві; 
 ефективне використання матеріальних ресурсів; 
 збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції. 
Одним із сучасних інструментів щодо підвищення конкурентоспро-

можності фірми є концепція тотального управління якістю. Тотальне 
управління якістю — це система керування, яка застосовується для безпе-
рервного вдосконалення якості діяльності з метою повної відсутності дефек-
тів і витрат внаслідок браку, а також задоволення потреб споживачів. Дана 
система передбачає участь в управлінні всього персоналу фірми — від кері-
вника до звичайного робітника [7, с. 118]. Основна мета управління якіс- 
тю — досягнення найбільш високого рівня якості товарів чи послуг.  

Сутність комплексного управління якістю полягає у постійному по-
вторенні циклу: «планування — виконання — перевірка — реалізація». На 
етапі планування передбачається: збір інформації для окреслення кола пи-
тань, які потрібно вирішити з метою підвищення якості; контроль та оцін-
ка поточного становища і визначення пріоритетних напрямів; аналіз мож-
ливих наслідків від здійснення визначених дій. Етап «виконання» реалізо-
вує дослідження заходів, спрямованих на усунення можливих причин 
проблеми. На стадії перевірки здійснюється підтвердження впливу від 
вжиття заходів, а також порівняння результативності. І на кінцевому етапі 
реалізації виконуються дії щодо вдосконалення інструментів вирішення 
проблем та показників процесу управління якістю. При застосуванні даної 
концепції управлінський облік діяльності передбачає складання різнома-
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нітних звітів, основним з яких є Звіт про витрати на якість, який дозволяє 
керівникам отримати повний опис проблем, пов’язаних з якістю, і допома-
гає їм віднайти причини цих проблем. 

У сучасному менеджменті існує і такий інструмент підвищення кон-
курентоспроможності, як бенчмаркінг або еталонне оцінювання — про-
цес вивчення та пристосування найкращих результатів діяльності інших 
організацій задля втілення їх у свою практику та впровадження еталонно-
го оцінювання інших показників діяльності підприємства [1, с. 137]. Про-
те, в ході застосування цієї концепції підприємства мають не суперничати 
між собою, а навпаки взаємодіяти, для того, щоб досягти найкращих ба-
жаних результатів. На думку таких вчених, як Аткінсон, Ентоні А., Банкер 
та деяких інших існує 5 етапів процесу бенчмаркінгу, які коротко охарак-
теризовані в табл. 1 [2, с. 570]. 

 
Таблиця 1. Етапи еталонного оцінювання (бенчмаркінгу)  
 

Етапи Характеристика
1. Дослідження внутрішніх 
процесів та попередній ана-
ліз конкурентів 

Вибір області дослідження, аналіз внутрішньої та зовнішньої 
діяльності конкурентів 

2. Розвиток довгострокового 
проекту бенчмаркінгу та 
відбір команди еталонного 
оцінювання  

Постановка чіткого набору завдань; створення команди для 
еталонної оцінки та делегування на їх завдань від керівництва 

3. Визначення партнерських 
зв’язків 

Пошук зацікавлених партнерів із врахуванням таких факторів: 
масштаб діяльності; кількість партнерів; порівняльна характе-
ристика діяльності партнерів відносно певної сфери бізнесу та 
інших видів діяльності; рівень довіри партнерів 

4. Методика збору та спіль-
ного користування інформа-
цією 

Визначення: типу інформації (продуктовий, функціональний, 
стратегічний бенчмаркінг); методів збору інформації (одно-
сторонній або колективний бенчмаркінг: на основі бази даних, 
за участю 3 сторони, груповий бенчмаркінг, із визначенням 
оцінки виконання показників, із визначенням розриву між 
еталоном і безпосереднім виконанням) 

5. Реалізація запланованих 
дій для досягнення або пе-
ревершення еталонних по-
казників 

Виконання запланованої діяльності та порівняння власних 
показників з показниками еталона 

 
Стратегія бенчмаркінгу має перевагу в тому, що підприємство може 

зекономити витрати часу та коштів, шляхом уникнення тих помилок, яких 
припустили інші компанії, а також шляхом не повторення методу, який 
вже використали у своїй діяльності інші організації. 

Ще однією новітньою концепцією, яка спроможна допомогти у під-
вищенні конкурентоспроможності, є аутсорсинг. На думку А. Загород-
нього «аутсорсинг — це делегування деяких функцій по обслуговуванню 
діяльності організації стороннім підрядникам за умови, що ними буде за-
безпечено відповідний рівень якості та ефективності виконання бізнес-
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процесів і технологій» [3, с. 87]. Цей інструмент управління передбачає 
переміщення частини працівників підприємства до аутсортера.  

Залежно від об’єктів аутсорсингу виділяють наступні види: аутсор-
синг у інформаційно-технологічній сфері (обслуговування комп’ютерної 
техніки, бази даних, програмних продуктів); аутсорсинг виробництва 
(передача прав на виготовлення певної продукції, напівфабрикатів чи 
окремих виробничих вузлів); аутсорсинг процесів, які не належать до ви-
робничо-господарської діяльності (здійснення збутової, маркетингової, 
облікової діяльності, надання послуг з охорони, прибирання території); 
аутсорсинг персоналу (передача підприємством-виконавцем своїх праців-
ників на тимчасове здійснення певних робіт підприємству-замовнику). 
Процес здійснення аутсорсингу зображений на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Процес аутсорсингу 
 
Компанії можуть використовувати такий інструмент, як аутсорсинг з 

метою зниження витрат, ризиків діяльності, кількості функцій, які не при-
носять позитивного ефекту а також покращення обслуговування спожива-
чів. Стратегія аутсорсингу запроваджується на підприємстві шляхом здій-
снення таких етапів [3, с. 93]:  

1) аналізування функцій та технологічних процесів діяльності під-
приємства; 

2) визначення доцільності передачі процесів на аутсорсинг та розра-
хунок можливих витрат внаслідок цього; 

3) вибір бізнес-партнера (аутсортера) та встановлення типу відносин; 
4) заключення угоди з партнером; 
5) контроль за діяльністю аутсортера; 
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6) аналіз результатів внаслідок застосування аутсорсингу та здійснен-
ня відповідного корегування. 

Отже, з метою отримання ефективних результатів від запровадження 
даної стратегії, підприємство має провести масштабну аналітичну та орга-
нізаційну підготовку. Концепція аутсорсингу дасть змогу організації вдос-
коналити рівень технології виробництва та якості продукції, що в свою 
чергу призведе до поліпшення ринкового позиціонування підприємства. 

До інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємства 
також належить диверсифікація діяльності, відповідно до якої відбува-
ється одночасний розвиток видів продукції, які знаходяться на різних ета-
пах виробництва, але є взаємнодоповнюючими один одного. Диверсифі-
кація — це концепція виходу підприємства на нові сфери діяльності та 
ринки збуту [6, с. 139]. Перевагою цієї стратегії є те, що збиток від певно-
го (як правило нового) виду продукції перекривається за рахунок прибут-
ку від інших рентабельних виробів. 

В науковій літературі існують такі види диверсифікації: 
 внутрішня диверсифікація — діяльність в рамках одного підприєм-

ства, що передбачає використання наявних і залучених матеріальних ре-
сурсів та створення на їх основі нової продукції, або вже відомої продук-
ції, але за вдосконаленою технологією; 

 зовнішня диверсифікація — диверсифікація, що утворюється вна-
слідок злиття чи поглинання підприємств. Цей вид застосовується з метою 
налагодження нових каналів збуту продукції, нових зв’язків з постачаль-
никами, збільшення попиту на товари та скорочення обсягу вкладення ін-
вестицій в компанію. 

Таким чином, продумана стратегія диверсифікації значно впливає на 
економічний стан компанії і дає можливість підвищити рівень конкурен-
тоспроможності продукції, а як наслідок і підприємства загалом. 

З ціллю досягнення головної мети цієї статті, здійснимо оцінку рівня 
конкурентоспроможності пивоварної галузі на прикладі ПрАТ «Оболонь», 
яке є одним із найбільших виробників пива та безалкогольних напоїв в 
Україні (табл. 2). 

 
Таблиця 2. Оцінка показників конкурентоспроможності ПрАТ «Оболонь»  
за 2017–2018 рр. 
 

Показники конкуренто-
спроможності 

Алгоритм розра-
хунку 

2017 р. 2018 р. 
Абсолютне 
відхилення 

Норма-
тив 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємств 
(Евд)

    

1.1. Витрати на одиницю 
продукції (В) 

В = Витрати на 1 
грн реалізовааної 
продукції / Випуск 
продукції в нату-
ральному виразі

0,001 0,001 0,000 - 
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Закінчення табл.2 

Показники конкуренто-
спроможності 

Алгоритм роз-
рахунку

2017 р. 2018 р. 
Абсолютне 
відхилення 

Нор-
матив

1.2. Фондовіддача (Ф) 

Ф = Випуск про-
дукції в натураль-
ному виразі / Се-
редньорічна вар-
тість основних 
засобів 

0,011 0,012 0,001 - 

1.3. Рентабельність 
продукції (РП) 

РП = Чистий дохід 
від реалізації про-
дукції / Собівар-
тість реалізованої 
продукції 

1,232 1,183 -0,049 0,25 

1.4. Продуктивність 
праці (ПП) 

ПП = Випуск про-
дукції в порівня-
них цінах / Серед-
ньоспискова кіль-
кість промислово-
го персоналу 

1870,071 2079,904 209,833 - 

2. Показники фінансової стійкості підприємства (Фс)     

2.1. Коефіцієнт автоно-
мії (Ка) 

Ка = Власний ка-
пітал / Поточна 
кредиторська за-
боргованість

0,361 0,340 -0,021 0,5 

2.2. Коефіцієнт фінан-
сової стійкості (Кфс) 

Кфс = Власний 
капітал / Залуче-
ний капітал

0,573 0,523 -0,050 1 

2.3. Коефіцієнт забезпе-
ченості власними обо-
ротними коштами 
(Кзаб) 

Кзаб = Власні 
оборотні кошти / 
Оборотні активи 

0,086 -2,257 -2,343 0,5 

2.4. Коефіцієнт манев-
реності робочого капі-
талу (Км) 

Км = Власні обо-
ротні кошти /  
Власні кошти 

0,040 -0,590 -0,630 0,2-0,3 

3. Платоспроможність підприємства (Пп)     

3.1. Коефіцієнт загаль-
ної ліквідності (Кзл) 

Кзл = Оборотні 
активи / Поточні 
зобов’язання

1,770 0,481 -1,289 1 

3.2. Коефіцієнт швидкої 
ліквідності (Кл) 

Кл = Ліквідні ак-
тиви / Поточні 
зобов’язання

1,041 0,405 -0,635 0,6-1 

3.3. Коефіцієнт абсолю-
тної ліквідності (Кал) 

Кал = Високолік-
відні активи / По-
точні зобов’язання

0,029 0,006 -0,023 
0,25-
0,3 

3.4. Частка оборотних 
коштів в активах (Чоб) 

Чоб = Оборотні 
кошти / Підсумок 
балансу 

0,109 0,118 0,009 - 

 
Проаналізувавши дані таблиці, можна зазначити, що на ПрАТ «Обо-

лонь» протягом 2017-2018 рр. зросли такі показники ефективності виробни-
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чої діяльності, як продуктивність праці та фондовіддача на 209,833 тис. грн і 
0,001 тис. грн відповідно. Зростання рівня продуктивності праці вказує на 
ефективне управління виробничим процесом та на вдосконалення рівня ор-
ганізації праці. Коефіцієнт рентабельності продукції характеризує прибутко-
вість основної господарської діяльності підприємства. На ПрАТ «Оболонь» 
цей показник у 2018 році становить 0,183, що свідчить про те, що 0,83 грн 
прибутку припадає на 1 грн собівартості реалізованої продукції. 

Всі показники фінансової стійкості на даному підприємстві протягом 
2018 року зменшились порівняно з минулим роком і є нижчими від норми, 
що свідчить про нестійкий фінансовий стан, а це призводить до перебоїв у 
надходженні коштів, зменшення показників рентабельності. Коефіцієнт 
автономії протягом аналізованого періоду нижче норми (0,361 та 0,340  
відповідно), це свідчить про те, що менша частина активів підприємства 
може фінансуватись за рахунок власних фінансових ресурсів. Коефіцієнт 
фінансової стійкості також нижче норми — 0,573 та 0,523, це означає, що 
підприємство здатне фінансувати за рахунок постійного капіталу і капіта-
лу, залученого на довгостроковій основі трохи більше половини активів. 
Коефіцієнт маневреності на кінець 2018 року набув від’ємного значення і 
становив -0,590. Це вказує на те, що власний капітал і залучені довгостро-
кові кошти спрямовані на фінансування необоротних засобів, тому для фі-
нансування оборотних активів необхідно звертатися до позичкових дже-
рел фінансування. Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотни-
ми коштами також є нижчим за норму. Негативне значення показника го-
ворить про те, що без короткострокового та довгострокового позикового 
капіталу підприємство не зможе забезпечити безперебійний виробничо-
збутовий процес. 

Майже всі показники платоспроможності підприємства також змен-
шились у поточному році і мають від’ємні абсолютні відхилення, що вка-
зує на проблемний стан платоспроможності, адже оборотних активів не-
достатньо для того, щоб відповісти за поточними зобов’язаннями. Коефі-
цієнт загальної ліквідності у 2017 р. в межах норми, а на кінець 2018 року 
нижче норми (1,770 та 0,481 відповідно). Коефіцієнт швидкої ліквідності 
становить — 1,041 та 0,405, що є нижче за норму. Це свідчить про пога-
ний ступінь можливості розрахунків з поточними зобов’язаннями за раху-
нок усіх можливих ліквідних оборотних активів. Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності на кінець 2017 р. в межах норми, а на кінець 2018 року нижче 
норми (0,029 та 0,006 відповідно). Це свідчить про те, що компанія не 
зможе вчасно погасити борги у випадку, якщо термін платежів настане 
незабаром. 

Відповідно до цього аналізу можна зробити висновок, що на підпри-
ємстві існують проблеми з показниками фінансової стійкості та плато-
спроможності, тому необхідно вжити заходи для їх покращення, а саме: 
здійснити пришвидшення реалізації продукції підприємства та зменшення 
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терміну їх обороту; відновити платоспроможність підприємства шляхом 
поповнення власного капіталу та збільшення власних оборотних засобів. 
Це допоможе покращити загальну ефективність діяльності підприємства. 

В умовах високої конкуренції на ринку підприємництва досить важ-
ливим завданням керівництва підприємства є вибір інструментів і страте-
гії поліпшення конкурентоспроможності, покращення ефективності робо-
ти підприємства. З огляду на фінансову ситуацію ПрАТ «Оболонь», підп-
риємству було б доцільно обрати стратегію диверсифікації продукції та 
видів діяльності; збільшити обсяги виробництва та реалізації продукції; 
запровадити аналітичний інструмент — аутсорсинг; вдосконалити марке-
тингову діяльність підприємства шляхом застосування бенчмаркінгу. Такі 
заходи зможуть посилити конкурентний потенціал фірми та допомогти у 
зростанні ефективності виробничо-господарської діяльності. 

Застосування різноманітних інструментів покращення рівня конкурен-
тоспроможності дає змогу зміцнити або покращити ринкове конкурентне 
позиціонування підприємства, що в свою чергу призводить до отримання 
додаткових економічних вигод. До таких інструментів відносяться стратегії: 
тотального управління якістю, бенчмаркінг, аутсорсинг та диверсифікація. 
Кожен з цих чинників має свої відмінності та особливості, які слід врахову-
вати при прийнятті рішень кервництвом підприємства. Вибір конкурентної 
стратегії підприємства та напрямів підвищення лідируючих позицій повинен 
ґрунтуватись на залежності від фінансового стану, специфіки їх діяльності, 
конкурентного середовища і економічної ситуації на ринку.  

В ході здійснення аналізу показників конкурентоспроможності ПрАТ 
«Оболонь» ми дійшли до висновку, що підприємству було б доцільно 
пришвидшити реалізацію продукції, вдосконалити маркетингову діяль-
ність, застосувати диверсифікацію діяльності та використати аналітичний 
інструмент аутсорсингу. Така система заходів здатна вивести роботу підп-
риємства на якісно новий рівень та сприяє вирішенню проблеми підви-
щення рівня конкурентоспроможності підприємства. 

Подальші перспективи дослідження мають ґрунтуватись на визначен-
ні інших ефективних інструментів забезпечення конкурентоспроможності 
підприємств. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ 
МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО КЛАСТЕРНОГО ФОРМУВАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Ніколаєнко С.М., ст. викладач  

 
Процеси глобалізації, що відбуваються економічному розвитку Ук-

раїни обумовлюють необхідність розробки та впровадження нових мето-
дичних, методологічних та прикладних підходів щодо формування та  
функціонування кластерних утворень. Враховуючи всі існуючі проблеми 
молокопереробної галузі, було визначено основні напрями реформування 
організаційно-економічних відносин у молокопереробному комплексі, які 
можна умовно поділити на організаційно-управлінський та фінансово-
економічний блоки. 

При формуванні організаційної структури кластеру молочної промис-
ловості враховуються комерційні, виробничі, ринкові, екологічні, струк-
турні, технологічні критерії відбору, що задаються на підставі переваг 
кластерного формування.  

В процесі формування кластерного об’єднання використовуються 
різноманітні інструменти формування, які можна умовно поділити на 
технологічні, фінансові, організаційні, освітні та консалтингово-
інформаційні.  

Інструменти реалізації кластерної політики можна умовно поділити 
на освітні, технологічні, організаційні, фінансові та консалтингово-
інформаційні. До групи освітніх інструментів доцільно віднести транс-
ферт технологій при ВНЗах та НДІ, канали розповсюдження інформації 
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про ринок праці молоді, служби працевлаштування випускників, гранти 
для ВНЗів на проведення олімпіад, навчання залучених та перспективних 
здобувачів.  

Перспективи кластерної організації формуються в залежності від 
наявних та потенційних макроекономічних тенденцій в економіці, галу-
зі, що переважають на даній території сегментів виробництва та існую-
чих категорій споживачів. При формуванні кластерної структури визна-
чається співвідношення ступеня делегування повноважень та мобіль-
ності управління, із врахуванням задач та характеру діяльності його 
учасників. Ефективність функціонування кластерної структури визна-
чається таким загальним критерієм як максимізація мобільності групи 
без втрат для її керованості.  

 Створений кластер молокопереробної промисловості може функціо-
нувати у формі громадської організації, автономної некомерційної органі-
зації або фонду, що діють в формах та порядку, що передбачені діючим 
законодавством України.  

Робота молокопереробних підприємств супроводжується рядом при-
таманних для галузі «вузьких місць». За рахунок оптимальної структури 
кластеру, саме ядром якого і буде ПрАТ «Обухівський молочний завод» їх 
можна буде мінімізувати. 

При формуванні молочного кластеру особливу увагу слід приділити 
наявності наукових та освітніх закладів, що дозволить всіх учасників кла-
стерної структури забезпечити висококваліфікованим персоналом, ство-
рювати освітні програми згідно вимог організаційно-виробничої діяльнос-
ті підприємств-учасників, спрямовувати наукову діяльність студентів та 
інших наукових закладів на вирішення конкретних проблем підприємств-
учасників промислового кластеру. Тобто в залежності від потреб кластер-
ного утворення, галузі та економіки в цілому, досягнень науково-
технічного прогресу та їх відповідності потребам виробничого процесу 
мають формуватися напрямки та програми навчання. Створення кластер-
ного утворення дозволить організовувати навчальні поїдки з метою де-
монстрації як системи контролю за якістю молока, так і за процесом ви-
робництва молочної продукції всім зацікавленим у ефективному виробни-
чому процесі.  

Характерною проблемою на підприємстві є недостатнє кадрове забез-
печення, тобто майже відсутність плинності кадрів, вікова структура ква-
ліфікованого персоналу (висока питома вага працівників віком 50 років і 
старше). Отже, саме участь в кластері, дасть можливість не лише прямої 
співпраці з вузами, а й вплинути на процес навчання.  

Виходячи з аналізу освіти співробітників ПрАТ «Обухівський молоч-
ний завод» слід відмітити, що велика кількість співробітників, в тому чис-
лі інженери, ТОР-менеджмент є випускниками профільних ВНЗів Украї-
ни, зокрема: 
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 Національного університету харчової промисловості (в минулому 
Київський технологічний інститут харчової промисловості) — в основно-
му це фахівці спеціальностей: Галузеве машинобудування, Електроенер-
гетика, електротехніка та електромеханіка, Облік і оподаткування, Еконо-
міка, Маркетинг, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Техно-
логія зберігання, консервування та переробки молока;  

 Технікум м’ясної і молочної промисловості Білоцерківського дер-
жавного аграрного університету (в минулому Білоцерківський м’ясо-
молочний технікум) — випускники за спеціальністю «Монтаж і експлуа-
тація холодильно-компресорних і кріогенних установок», «Виробництво 
молочних продуктів»; 

 Іллічевський механіко-технологічний технікум молочної промис-
ловості — випускники за спеціальністю Технологія молока і молочних 
продуктів. 

Слід відмітити, що це не всі навчальні заклади, які спеціалізуються на 
підготовці кадрів для харчової промисловості, зокрема потужним закла-
дом є Одеська національна академія харчової промисловості, але для на-
шого кластеру, доцільно залучити саме географічно близькі навчальні за-
клади. 

Залучення до співпраці таких навчальних закладів дозволить : 
 створювати навчальні плани та розроблювати робочі програми із 

потребами діючого виробничого процесу; 
 корегувати зміст навчальних дисциплін із потребами різноманітних 

організаційних структур, що входять до складу кластерного утворення; 
 проводити влаштування студентів різних спеціальностей процесі 

навчання для практичного опрацювання набутих теоретичних знань; 
 розширити доступ студентів до нормативної, фінансової та статис-

тичної звітності учасників кластеру, що дозволить узгодити методологічні 
підходи до вивчення результатів виробничо-господарської діяльності  
учасників кластеру, визначити взаємозв’язок та взаємо узгодженість між 
показниками; 

 працевлаштування випускників навчальних закладів/ забезпечен-
ня кадрами відповідної кваліфікації організацій-учасників кластерної 
структури. 

Як слідує зі звітів ПрАТ «Обухівський молокозавод» підприємство не 
має фінансової можливості проведення наукових досліджень та розроб-
кою, саме участь в кластері дасть змогу вплинути на дослідження і роз-
робку в співпраці з університетами, науково дослідними установами, за-
лучати інвестиції. 

Розвиток молочного кластеру Київської області передбачає на базі 
цих установ створення інноваційного центру, як важливої складової клас-
терного утворення. Інноваційний центр повинен мати тісні зв’язки із усіма 
науковими та освітніми закладами.  
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Роль ІТ-компаній проявляється у створенні стійких постійних взаємо-
зворотніх зв’язків між усіма учасниками кластерного об’єднання на всіх 
етапах створення та функціонування кластеру, що втілюється через створен-
ня та організацію ефективного функціонування каналів передачі передових 
знань, організацію процесів з обміну досвідом у межах єдиного технологіч-
ного та інформаційного простору. Застосування новітніх ІТ-технологій до-
зволить оптимізувати всі виробничі процеси як на переробних підприємст-
вах, так і на допоміжних виробничих комплексах, через чітку та своєчасну 
координацію роботи всіх учасників кластерного утворення.  

Отже, дослідження стану молочної промисловості Київської області 
включало детальне обстеження не тільки тих об’єктів, що увійшли до мо-
лочного підкомплексу області та складають його основу, але і всіх інших 
об’єктів, що можуть увійти до його складу в майбутньому. При цьому ці 
елементи можуть входити до складу виробничої, інноваційної, маркетин-
гової складової або до складової інфраструктури. Крім того, враховуючи 
тісний зв’язок переробної промисловості та сільськогосподарських госпо-
дарств із різними формами власності, не можна обмежуватися лише рам-
ками однієї області.  

В результаті створення кластеру всі його учасники — і сільськогос-
подарські підприємства, домогосподарства, підприємство-лідер молочної 
промисловості та невеликі підприємства-переробники, науково-освітні ор-
ганізації та інші учасники кластеру — мають можливість збільшити потен-
ціал кожного із них шляхом широкого обміну інформацією. Це в свою 
чергу сприятиме поглибленню та розвитку коопераційних зв’язків на під-
ставі реалізації спільних науково-технічних виробничих програм, органі-
зації та координації виробничо-господарської діяльності тощо.  

Організація молокопереробного кластеру Київської області дозволить 
усунути посередницькі ланки між виробниками і споживачами, що сприя-
тиме більш ефективному використанню всіх видів ресурсів, зниженню со-
бівартості та підвищенню конкурентоспроможності продукції. Крім того 
створення кластеру дозволить збільшити доходи працівників підприємств-
учасників кластерного об’єднання (за рахунок підвищення вартості моло-
ка, як сировини, що здається господарствами), розширити ринок збуту го-
тової продукції підприємствами-виробниками (в тому числі за рахунок по-
зитивної участі в тендерах на отримання держзамовлень (постачання мо-
лочної продукції до місцевих шкіл та лікарень)) тощо.  

У створеному кластері молокопереробної промисловості всі учасники 
повинні бути поєднані матеріальними, фінансовими та інформаційними 
потоками, що дозволить отримати синергетичний ефект використання пе-
рерахованих ресурсів, і при цьому вони не будуть являтися однією юри-
дичною особою. Для більш ефективної роботи кластерного утворення до-
цільно розробити угоди, що будуть відображати інтереси його кожного 
учасника, тобто структура кластеру не повинна бути об’єднана єдиними 
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для всіх угодами, повинна передбачати стійкі довгострокові відносини 
між окремими її учасниками, при яких кожний учасник зберігає статус 
юридичної особи.  

Сформований кластер молочної промисловості в Київської області 
буде функціонувати та створювати сприятливі умови для функціонування 
кластерних структур. До них відносяться:  

 тісний взаємозв’язок між учасниками кластеру; 
 формування здорового конкурентного середовища; 
 відкритий доступ до новітній технологій; активізація інноваційної 

активності; 
 оптимальне витрачання коштів на науково-дослідницьку діяль-

ність через співфінансування нововведень учасників молокоперероб-
ного кластеру; 

 наявність попиту на кінцевий продукт виробничо-господарської ді-
яльності підприємства-лідера та на продукцію споріднених підприємств, 
що забезпечують виробництво сировиною, обладнанням, устаткуванням, 
технологіями тощо; 

 розвиток інфраструктури; 
 низькі бар’єри входу на ринок; 
 налагоджені контакти з постачальниками та споживачами; 
 підвищення інвестиційної привабливості регіону та/або галузі (під-

приємства); 
 стимулювання до створення та виникнення нових господарських 

одиниць; 
 створення нових робочих місць; 
 підвищення кваліфікації працівників тощо.  
При формуванні системи управління кластерним утворенням доціль-

но приділити увагу детальній розробці таких аспектів, як: 
 організація зустрічей з відповідальними особами, керівниками відді-

лів, провідними спеціалістами з метою ознайомлення з основними завдан-
нями функціонування кластеру; проведення на початковому етапі загально-
освітніх програм і практичних семінарів з узгодження програм учасників; 

 чіткий розподіл посадових обов’язків і встановлення відповідаль-
ності працівників при здійсненні ними дій, пов’язаних функціонуванням 
кластерного об’єднання; 

 встановлення основних джерел фінансування заходів з регулюван-
ня взаємо узгодженості дій учасників кластерного об’єднання; 

 узгодження стратегії й тактики кожного учасника кластеру із зага-
льною стратегією кластерного утворення, пошук компромісних варіантів 
її реалізації; 

 встановлення інформаційних каналів та організація інформаційних 
потоків; 
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 розробка звітних форм, визначення форми та змісту інформації, що 
є основою прийняття рішень для керівництва; 

 встановлення періодичності інформування центр кластеру про сту-
пінь ризикованості господарської діяльності та результати вжитих заходів; 

 побудова системи внутрішнього контролю ефективності функціо-
нування організації-учасників кластерного утворення; 

 необхідність подальшого поліпшення у відповідності з уявленням 
керівництва кластеру (за такими напрямами, як: використання вдоскона-
лених технічних, технологічних та інформаційних засобів оцінки та аналі-
зу різноманітних організаційно-виробничих процесів всіх учасників клас-
терного утворення; підвищення кваліфікації персоналу різних ланок та  
рівнів функціонування кластерної структури тощо). 
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