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УДК 657   Економічні науки 

 

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сайко Ю. Р., 

Студентка економічного факультету 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

На основі інформації про фінансові результати, відображені у фінансовій 

звітності підприємства, керівництво приймає ефективні управлінські рішення. 

Висвітлення в звітності невірної чи викривленої інформації може призвести до 

прийняття некоректних рішень, що негативно вплине на діяльність 

підприємства. Повноту і достовірність даних, відображених у звітності 

підприємства, можна підтвердити за допомогою аудиту фінансової звітності, а 

причини отримання прибутку або виникнення збитку можна виявити – 

здійснивши аналіз фінансових результатів за допомогою показників. 

Ключові слова: витрати, доходи, збиток, прибуток, фінансовий результат. 

Від фінансових результатів, їх правильного обліку, контролю та аудиту 

залежить фінансово-майновий стан та ефективність діяльності підприємства. У 

сучасних умовах існує ряд проблем у системі обліку фінансових результатів, які 

призводять до викривлення облікової інформації та їх низької якості. 

Необхідність вивчення існуючих проблем визначає актуальність дослідження. 

Дослідженням проблем обліку фінансових результатів присвячені праці таких 

вчених, як: Бутинець Ф. Ф., Верига Ю. А., Голов С. Ф., Ткаченко Н. М. та ін.  та 

ін., які зробили значний внесок у розвиток бухгалтерського обліку, зокрема 

щодо організації обліку фінансових результатів діяльності підприємства. 

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку 

та складання фінансової звітності в Україні визначені Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національними 

Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку,  Планом рахунків 

бухгалтерського обліку [1, с. 1]. 
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Кінцевим фінансовим результатом діяльності підприємства є прибуток, 

отримання якого є метою будь-якої підприємницької діяльності. Зміст поняття 

фінансового результату виражається не лише в категорії «прибуток», але й  

«збиток», який є протилежним за змістом, але порядок їх формування єдиний. 

Застосування принципу нарахування та відповідності доходів і витрат 

передбачає формування фінансових результатів методом їх порівняння. 

Відповідно до НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати [2, с. 1]. 

Збільшення прибутку підприємства означає примноження його фінансових 

ресурсів та зростання фінансових результатів. І, навпаки, отримання 

підприємством збитку означає втрату його фінансових ресурсів та зменшення 

його фінансових ресурсів. Від розміру прибутку чи збитку підприємства 

залежить формування власного капіталу підприємства, його розмір, можливість 

погашення зобов’язань перед контрагентами та бюджетом, встановлення рівня 

заробітної плати адміністрації, а також фінансовий стан підприємства. Саме 

тому правильність визначення розміру фінансового результату (прибутку чи 

збитку), надання інформації про фінансовий результат підприємства для цілей 

фінансової звітності та правильність і своєчасність сплати податку на прибуток 

є важливим завданням бухгалтерського (фінансового) обліку. 

Облік фінансових результатів здійснюється на фінансово-результативно-

му рахунку 79 «Фінансові результати», на якому збираються всі затрати, доходи 

(прибутки і збитки) підприємства, які групуються в аналітичному обліку за 

характером прибутків і збитків. Якщо рахунок 79 «Фінансові результати» є 

номінальним і на кінець звітного періоду закривається (сальдо немає), то раху-

нок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» є пасивним і його сальдо 

відображається в балансі. На рахунку 79 «Фінансові результати» обліковуються 

на окремих субрахунках результати основної діяльності, фінансових операцій, 

іншої звичайної діяльності, надзвичайних подій. У кредит рахунку 79 списую-

ться доходи, в дебет – суми витрат від усіх видів діяльності, а також сума 

нарахованого податку на прибуток. У кінці звітного періоду сальдо рахунку 79 
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списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». 

Правильність відображення даних у фінансовій звітності, відповідність 

ведення обліку фінансових результатів вимогам національних стандартів можна 

підтвердити за допомогою аудиту фінансової звітності підприємства. 

Проаналізувавши фінансові показники можна виявити фактори, що вплинули на 

зростання або зменшення суми прибутку, причини виникнення збитку тощо. 

Аналіз і аудит фінансових результатів є не  тільки однією з найважливі-

ших процедур, але й найбільш трудомісткою, оскільки потребує багато зусиль 

аудитора. Метою аудиту фінансових результатів відповідно до  МСА 200 «Ціль 

та  основні принципи аудиту фінансової звітності» є надання незалежної профе-

сійної думки аудитора щодо правильності та відповідності відображення фінан-

сових результатів діяльності у  фінансовій звітності підприємства. Аудитор 

повинен розробляти окремо для кожного підприємства методику та певні 

процедури проведення перевірки, беручи до  уваги вид та особливості його 

діяльності, управління, галузь, в якому підприємство здійснює свою діяльність. 

Фінансовий результат є не  тільки обліковим показником, а й являє собою 

систему економічних показників. Прибуток (збиток) є абсолютним фінансовим 

результатом діяльності підприємства. Проте, система показників фінансових 

результатів містить не  тільки абсолютні, але й відносні показники  –  показники 

рентабельності. На основі показників форми № 2 фінансової звітності «Звіт про 

фінансові результати» можна здійснити аналіз фінансових результатів, їх 

динаміки, структури та відносних показників – рентабельності. 

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства здійснюється 

за двома напрямами: 

– дослідження змін кожного показника за звітний аналізований період, 

так званий горизонтальний аналіз; 

– дослідження структури відповідних показників та їх змін – 

вертикальний аналіз. 

Показники поточного періоду порівнюють з  плановими показниками та  

минулими періодами та  визначають абсолютні та відносні відхилення 
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(горизонтальний аналіз). 

Важливим для загальної оцінки ефективності діяльності суб’єкта 

господарювання є аналіз динаміки доходів і  витрат підприємства, оскільки 

вони мають безпосередній вплив на фінансовий результат, тобто визначення 

прибутковості чи збитковості даного підприємства. Для оцінки структури 

доходів і  витрат підприємства їх розподіляють за видами та визначають частку 

окремо кожного виду у загальній сумі доходів та витрат відповідно, яку 

розраховують у вигляді відсотків,   

Аналіз показників рентабельності є необхідною умовою для харак-

теристики складових формування прибутку і  доходів підприємства, оскільки 

показують співвідношення наявних та  використаних ресурсів і  відображають 

реальний кінцевий результат діяльності суб’єкта господарювання. 

Отже, можна зробити висновок,  що облік і аудит фінансових результатів 

виконує важливу роль у підтвердженні правильності в усіх суттєвих аспектах 

та відповідності законодавству України інформації,  що буде надана внутрішнім 

та зовнішнім користувачам для прийняття рішень. Здійснення аналізу 

фінансових результатів дає можливість своєчасно виявити резерви зниження 

собівартості,  що у  свою чергу сприятиме збільшенню прибутку та зростанню 

ефективності діяльності підприємств. Тому можна стверджувати про 

необхідність проведення аудиту та аналізу фінансових результатів діяльності 

підприємства. 

Література: 

1.Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : Закон 

України від 12.05.2011 р. № 3332-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua/. 

2.Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку  1 

«Загальні вимоги до  фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів 

України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс].  – Режим доступу: 
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УДК 330  Економічні науки 

 

УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Світач І.С., 

студент фінансово-економічного факультету 

НТУ «Дніпровська політехніка» 

м. Дніпро, Україна 

У сучасних умовах конкуренції, управління, та нестійкого зовнішнього 

середовища необхідно швидко реагувати на коливання діяльності підприємства. 

Управління грошовими потоками - це інструмент, за допомогою якого можливо 

досягнути бажаного результату підприємства - отримувати прибуток. 

Грошовий потік фірми є безперервним процесом. Кожному напрямку ви-

користання коштів має відповідати відповідне джерело. У широкому розумінні, 

активи підприємства являють собою чисте використання грошових коштів, а 

зобов'язання та капітал є чистими джерелами. Для підприємства у таких умовах 

немає стартової та кінцевої точки. Кінцевий продукт - це комбінація витрат на 

сировину, основні засоби та робочу силу, які оплачуються грошовими коштами. 

Реалізація продукції можлива за грошові кошти чи у кредит. Продаж в кредит 

акумулюється у дебіторську заборгованість, яка, зрештою, трансформується у 

готівку. Об’єм коштів коливається залежно від графіка виробництва, продажів, 

збору дебіторської заборгованості, капітальних витрат та фінансування. 

Розрахуємо оптимальний залишок грошових коштів за умови надходжен-

ня та витрат за операційною, інвестиційною та фінансовою діяльностями. 

Цільовою функцією розрахунку залишку грошових коштів буде: 

                   (1.1) 

Де:    – залишок грошових коштів; 

   – надходження в періоді t; 

  – витрати на господарську діяльність в періоді t. 

Надходження та витрати знаходяться по формулах 1.2 та 1.3 

     
   

   
   

   
   

     (1.2) 
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     (1.3) 

Надходження та витрати складаються з операційних (  
   

   
   

), інвести-

ційних (  
   

   
   

).та фінансових (  
   

   
   

). 

На підставі економетричних досліджень було визначено, що операційні 

надходження можуть бути розраховані з використанням моделі 1.4. 

Модель розрахунку надходжень від операційної діяльності: 

  
   

                  (1.4) 

Де: Dt – об’єм реалізованої продукції в період t, розрахований за моделлю 1.5; 

  – авансний платіж за умовами договору постачання товарів/послуг; 

   – основний платіж за умовами договору за отриманий товар/послугу; 

pt -інші надходження. 

Регресійна модель прогнозування об’єму реалізованої продукції: 

                                (1.5) 

Де:   – коефіцієнти регресії при змінних; 

xi – сезонні коефіцієнти; 

     – об’єм реалізованої продукції за минулий період; 

Фінансові витрати складаються з обов’язкового мінімального платежу по 

позиці   
    та відсоткової ставки, яка нараховується на залишок позики   , а у 

разі, коли залишок грошових коштів дозволяє, то мінімальний платіж можна 

збільшити на суму, яка перевищує верхню межу залишку грошових коштів роз-

раховану за моделлю Міллера-Орра. 

  
   

 {
       

   
   

      
      

      
      

            
   

       
   

       
      

      
      

      
      

            
   

   
      

   (1.6) 

Фінансові надходження дорівнюють позиці, яку необхідно отримати у ра-

зі необхідності. 

  
   

 {
          

           
   

    
      

          
            

   
  

 (1.7) 
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Розрахований залишок грошових коштів на кінець періоду t повинен зна-

ходитися в межах значення, розрахованих за моделлю Міллера-Орра, яка базу-

ється на припущенні про невизначеність вхідних і вихідних грошових потоків. 

Оптимальний залишок коштів   
    

 розраховується по формулі 1.8. 

  
    

 √
      

   

 

   
     

 (1.8) 

де f – постійні витрати, що пов’язані з переказом по цінних паперах; 

  – середньоквадратичне відхилення щоденного сальдо грошового по-

току; 

v – щоденна процентна ставка по ринкових цінних паперах; 

  
     

 – мінімально допустимий залишок грошових коштів. 

Максимально допустимий залишок грошових коштів   
     

 розрахову-

ється по формулі 1.9. 

  
     

   √
      

   

 

   
     

 (1.9) 

Загальний вигляд моделі залишку грошових коштів має вигляд: 

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

     
   

   
   

   
   

     
   

   
   

   
   

  
   

                 

                               

  
   

     
   

 

  
   

 {
          

           
   

    
      

          
            

   
  

  
   

 {
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Таким чином, буде оптимізований рух грошових коштів, завдяки чому за-

лишок грошових коштів буде у допустимих межах, а погашення позики, за мо-

жливості, буде збільшуватися, що у свою чергу зменшить суму нарахування 

відсотків на залишок позики. 

Література: 

1. Економіка підприємства: магістерський курс : підручник. Ч. 2 / М. В. 

Загірняк, П. Г. Перерва, О. І. Маслак. - Кременчук, 2015. - 756 c. 

2. Управление денежными потоками предприятия: учебное пособие / И.Д. 

Кузнецова – Иваново 2008. – 187 с. 

3. Финансовый менеджмент: учебный курс :издание второе / И.А. Бланк – 

Киев 2005. – 649 с. 
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НЕЙРОМАРКЕТИНГ — СУПЕРЕЧЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ  

СТИМУЛЮВАННЯ ПОПИТУ 

 

Сенюк Б.А., 

Софієнко А.В., к.е.н., доцент 

Херсонський національний технічний університет 

м. Херсон, Україна 

Сьогодні фахівцями доведено, що 95% рішень споживачі приймають не-

свідомо. Нейромаркетинг має багаточисельні різноманітні інструменти впливу 

на підсвідомість споживача. Метою його впровадження та регулярного викори-

стання є формування необхідної поведінки та рішення споживачів. Цей вид ма-

ркетингу вивчається багатьма науковцями, які пропонують його визначення, 

деякі з них представлені в таблиці. 

Порівняння визначень нейромаркетингу різними авторами 

Визначення  Автори Ключовий фактор 

1 2 3 

«Нейромаркетинг (Neuro-

?arketing) – это формальное исс-

 

 

Формальное исследо-

вание, корректировка 
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ледование ответов мозга 

на рекламу, продукт, цену 

и брендинг, а также корректиров-

ка данных переменных на основе 

обратной связи для получения 

еще лучших ответов.» 

Акулич М.  «Нейромаркетинг»,  

2018 [1] 

данных, 

получение ответов 

 

«…це науковий підхід до просу-

вання і продажу товару, заснова-

ний на дослідженнях нейрофізіо-

логії, когнітивної (пізнавальної) 

психології та маркетингу.» 

 

Васильцив Н.М. «Нейромарке-

тинг: позитивні 

 та негативні аспекти»,  

2017 [2, с. 395] 

Науковий підхід, про-

сування і продаж, 

нейрофізіологія, ког-

нітивна психологія, 

маркетинг 

«…нейромаркетинг – різновид 

маркетингу, який виник у резуль-

таті використання досягнень ней-

робіології в частині вивчення  

фізіологічних реакцій споживачів 

на подразники органів відчуття.» 

 

Окландер М., Губарєва Ю. 

«Нейромаркетинг — теорія та 

практика впливу на підсвідо-

мість споживача», 

2014 [3, с. 59] 

 

Нейробіологія, фізіо-

логічні реакції, подра-

зники органів відчуття 

 

«Концептуально нейромаркетинг Босак О.В.  «Дослідження Збір і інтерпретація 

1 2 3 

 – це збір і інтерпретація інфор-

мації про мимовільні 

 реакції людини на будь-які особ-

ливості і елементи товару або 

торгової марки: назву, логотип, 

поєднання кольорів, аудіосигна-

ли, символи та інше.» 

впливу інструментів  

нейромаркетингу на поведінку 

споживачів», 

2013 [4, с. 77] 

інформації, реакція  

людини, товар, торго-

ва марка 

«Нейромаркетинг — персональ-

нодифференцированный марке-

тинговый подход в изучении по-

требительского поведения. » 

Чернова М.А., Клепиков О.Е. 

«Нейромаркетинг: к вопросу об 

этической составляющей», 

2012 [5] 

Маркетинговый под-

ход, потребительское 

поведение 

«Нейромаркетинг — это техноло-

гия, направленная на стимулиро-

вание потребительского спроса, 

использующая те закономерности 

работы человеческой психики, 

которые, как правило, самим 

клиентом не осознаются, а порой 

— в силу специфичности подоб-

ного знания — даже и не предпо-

лагаются им в собственном пове-

дении.» 

 

 

 

Закаблуцька Е. «Нейромарке-

тинг: to be or not to be?»,  

2010 [6] 

 

 

Технология, стимули-

рование спроса, пси-

хика 
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З вище наведених визначень видно, що нейромаркетинг може впливати 

на несвідомі первинні інстинкти споживачів з врахуванням дослідження реакції 

на маркетингові заходи. 

Існує два види інструментів нейромаркетингу.  

Перший — це технічний (електроенцефалографія, магнітна енцефалогра-

фія, транскраніальна магнітна стимуляція, функціональна магнітно-резонансна 

томографія, позитронно-емісійна томографія, окулографія). За допомогою цих 

інструментів досліджують прояв уваги, емоційну активацію кінцевих спожива-

чів, їх поведінку, фактори, що стимулюють до покупки, а також готовність ку-

пити товар. Негативною стороною цих інструментів є значні витрати, які під 

силу тільки великим компаніям [7, с. 19 - 22]. Тому компанії, можуть зверну-

тись за послугою до спеціалізованих нейромаркетингових установ: Brighthouse, 

Olson Zaltman Associates (OZA), Neurosens Limited, Neurofocus Inc, тощо.  Вони 

пропонують в якості послуги розширений список методів нейромаркетингових 

досліджень з повним інструментальним та кадровим забезпеченням. Частину 

таких послуг надають також приватні і державні медичні установи, лабораторії, 

наукові інститути тощо. Проте такий спосіб проведення досліджень також є ви-

соковартісним. До дешевших інструментальних методів належить такі, система 

Eye tracking (визначає маршрут руху очей), тахістоскоп (для дослідження рівня 

уваги), гальванометр (для визначення рівня стресу) [8, с. 367].  

На відміну від технічних інструментів нейромаркетингу, які констатують 

факт, маркетингові інструменти надають можливість передбачити можливу по-

ведінку споживача за тих чи інших умов. Маркетингові інструменти викорис-

товують знання психології, поведінкових, соціальних та гуманітарних наук.  

Мартін Ліндстром стверджує, що в боротьбі за покупця переможе той, 

хто ефективно використовуватиме всі п’ять органів чуттів: зір, слух, відчуття, 

смак, нюх [9].  

Візуальне сприйняття товару є одним з найважливіших методів впливу на 

поведінку споживача. Наприклад, в ході досліджень було виявлено, що спожи-

вачі частіше купують товари, в рекламі яких були задіяні діти. Особливо в тих 
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випадках, коли в рекламному зверненні має місце направлений на товар погляд 

дитини [1].  

Не менш важливою є зовнішній вигляд упаковки. Дуже часто покупці су-

дять товар саме по ній. В залежності від товару вибирається форма, колір, аксе-

суари. Гармонійне поєднання цих та деяких інших елементів збільшить попит 

на сам товар. Ефективне використання кольору може стати сильним інструмен-

том маркетингу [10].  

Хоч візуальний вплив є сильнішим, ніж вплив запахів, проте аромамарке-

тинг посідає не останнє місце серед методів психологічного впливу. 

Арндт Трайндл в книзі «Нейромаркетинг: візуалізація емоцій» зазначає, 

що запахи мають сильний вплив на емоційний стан людини. При цьому, жінки 

більш гостро реагують на запахи, ніж чоловіки, тобто вони більш чутливіші до 

ароматів. Сила впливу аромамаркетингу залежить від сили впливу візуального 

сприйняття. Чим нижче візуальний вплив на рішення споживача, тим більше 

шансів, що на них буде сильніше впливати аромат [11, с. 42-43]. 

Важливим також є відповідність аромату до місця, умов і т.п., інакше він 

може викликати чи посилювати негативні емоції. Приємні запахи не можуть 

згладити негативні емоції, а навпаки, тільки підсилять їх, проте якщо вони від-

повідають навколишнім умовам (наприклад, запах хлібу в пекарні), то вплив 

запахів буде повністю виправданий [12]. 

Звук також має вплив на поведінку людини. Американські фахівці ствер-

джують, що м’який музичний фон сприяє збільшенню товарообороту на 4%. 

Під дією музики споживач може витратити на 35-40% більше, але, якщо підіб-

рати неправильний темп, ритм, тобто не відповідний закладу дія аудіо маркети-

нгу, аналогічно аромамаркетингу гратиме в протилежний бік [13, с. 49 -50].  

Незважаючи на те, які інструменти (технічні чи маркетингові) були задія-

ні, нейромаркетинг має як позитивні, так і негативні сторони. 

Якщо дивитись з боку виробника, то до позитивних відносять можливість 

встановлення нових шляхів для ще кращого контакту зі споживачем, підвищен-
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ня його ефективності, залучення більшої кількості споживачів тощо. До негати-

вних же високу вартість провення досліджень. 

З боку ж споживача до негативних сторін нейромаркетингу відносять: 

- порушення конфіденційності, для виправлення даної ситуації 

потрібно повідомити дослідників про те, в чому саме вони допомага-

ють компанії та які дані будуть для цього використані; 

- поширення даних, отриманих у дослідженнях малої групи ви-

пробуваних, на всю популяцію; 

- компанії часто діють не в інтересах споживачів [2, с. 397]. 

Разом з тим не можна заперечувати позитивний вплив нейромаркетингу 

на споживача, який може бути виражений в позитивному, дружелюбному від-

ношенні працівників до своїх клієнтів, завдяки нейромаркетингу створюється 

товар, який повністю задовольняє покупця, він допомагає прийняти рішення 

про купівлю та розвиває інтерес до нових товарів, це сприяє збільшенню при-

бутків підприємства.  

З вище сказаного видно неоднозначну дію нейромаркетингу на спожива-

ча. З цього приводу відбувся розподіл думок між науковцями: деякі вважають 

його не припустимим, адже він маніпулює людьми і впливає на їх підсвідо-

мість, при цьому отриману інформацію, завдяки нейромаркеетингу, не можна 

вважати достовірною (Е. Ю. Кан, В. Н. Наумов та ін), інші (Н. Коро, М. Ліндст-

ром та ін.) вважають нейромаркетинг інструментом, який допомагає продвину-

ти товар до споживача, без будь-якого негативного впливу на підсвідомість, а 

навпаки за допомогою створення тих умов, в яких споживач відчуває себе ком-

фортно.  

На нашу думку, нейромаркетинг, як вид маркетингу, характеризується як 

перевагами, так і недоліками. Адже заперечити позитивні сторони нейромарке-

тингу дійсно складно, бо він ретельно виявляє потреби і бажання споживачів та 

спроможний створити умови, в яких споживач відчуває себе комфортно. З ін-

шого боку, нейромаркетинг розглядає поведінку споживача тільки з боку емо-

ційного, підсвідомого рівня. Звичайно, при виборі певного товару підсвідомі 
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реакції можуть мати вагоме значення. Проте остаточний вибір формується та-

кож під дією інших суб’єктивно особистих чинників (досвід, соціальний стан, 

дохід кінцевого споживача тощо).  

Особливістю нейромаркетингу є те, що він може застосовуватись не у 

всіх галузях діяльності, і лише на ринку товарів і послуг прямого споживчого 

призначення. Так: 

- у розробці дизайну Lay’s, завдяки нейромаркетингу, зрозуміли, що ма-

това упаковка з зображенням здорової їжі не зацікавлює покупців, і тепер вико-

ристовують блискучу упаковку з зображенням чіпсів) [14]; 

- у розробці реклами (компанія Frito Lay провела дослідження і виявила, 

що 30-ти секундна реклама ефективніша за 60-секундну) [14]; 

- у сфері кіно (можна передбачити провал чи успіх фільму) [14]; 

- у сфері послуг (усміхнені, доброзичливі, привітні працівники справля-

ють гарне враження і спонукають до збільшення покупок певних товарів чи по-

слуг); 

- в інтер’єрі (наприклад, біля цін вказується калорійність, інгредієнти, 

вага тощо; біля випечених виробів використовуються аромати свіжоспеченої 

випічки) і таке інше. 

Таким чином, враховуючи різні точки зору науковців, виявлені характе-

ристики, приклади та особливості реалізації нейромаркетингу, вважаємо за до-

цільне запропонувати наступне його визначення: це різновид маркетингової 

діяльності, який заснований на використанні технічних і маркетингових ін-

струментів для впливу на кінцевого споживача товарів прямого споживчого 

призначення, який може мати як позитивні, так і негативні наслідки. Дієвим 

такий маркетинг може бути лише при розробці і реалізації такої стратегії про-

сування товару споживчого призначення, як стратегія «витягування». 
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м. Одеса, Україна 

Телекомунікації є невід’ємною частиною виробничої та соціальної інфра-

структури України і призначені для задоволення потреб фізичних та юридич-

них осіб, органів державної влади в телекомунікаційних послугах [1]. 

За сучасних умов сфера телекомунікацій України динамічне розвивається. 

На рис. 1. наведено доходи від телекомунікаційних послуг України у 2015-2017 

роках.  

 

Рис. 1. Динаміка доходів від телекомунікаційних послуг України у 2015-

2017 роках [2] 
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Частка доходів від телекомунікаційних послуг у доходах від послуг зв’язку 

складає більше ніж 90% [2]. За три роки найбільший щорічний приріст доходів 

на 12% відбувся у 2016 році, після повноцінного впровадження 3G стандарту на 

телекомунікаційних мережах. Впровадженню 3G стандарту передували значні 

капітальні інвестиції найбільших операторів мобільного зв’язку України, які 

тільки на розвиток 3G мереж у 2015 році вклали майже 16 млрд. грн. [3]. 

Не зважаючи на значні вкладення капіталу, обсяги інвестування в телеко-

мунікаційну сферу України, маючи найбільшу вагу за видом економічної діяль-

ності «Інформація та телекомунікація» (рис.2), знижують свою частку у струк-

турі її інвестування. За три роки вага телекомунікацій у загальному обсязі інве-

стування скоротилася з 86 до 70%. 

 

Рис. 2. Структура інвестування за видом діяльності «Інформація та телеко-

мунікації» в 2017 році [4]. 

Таке падіння відбулося в наслідок значного скорочення обсягів інвестування 

телекомунікацій у 2016 році, поряд з тим як інші види діяльності мали значний 

приріст. За три роки інвестиції у комп’ютерне програмування та надання інших 

інформаційних послуг збільшились на 81%, а в видавничу діяльність, радіомов-

лення та телебачення на 55% [4]. 

Наведені дані свідчать про незадовільний стан інвестиційної діяльності те-

лекомунікаційних підприємств України. Оскільки за сучасних умов розвитку 
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інформаційно-комунікаційних технологій телекомунікаційним підприємствам 

життєве необхідно нарощувати обсяги інвестування у операційну діяльність 

для забезпечення стрімко зростаючого попиту на дата трафік, розширення сер-

вісних можливостей щодо обслуговування абонентів, у відповідності до світо-

вих стандартів зв’язку та розвитку цифровізації економіки. 
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Якщо розглядати податкову систему України в цілому, то податок на 

додану вартість (далі - ПДВ) заслуговує на найбільшу увагу, оскільки він є 

основним джерелом наповнення Державного бюджету України і в той же час 

одним із найбільш корумпованих податків України. ПДВ в Україні став стабіль-

ним джерелом доходів Державного бюджету. Це зумовлено тим, що він є подат-

http://www.ukrstat.gov.ua/
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ком на споживання, відповідно, кінцевий споживач є платником цього податку. 

Питання, пов’язані з дослідженням сутності, функцій, механізму справля-

ння та призначення ПДВ досить ґрунтовано аналізуються у працях таких 

учених: В. Андрущенко, Д. Боярчук, В. Глухова, В. Горин, О. Десятнюк, 

І. Золотько, Т. Єфименко, А. Крисоватий, І. Луніна  та інші. 

Податок на додану вартість – це непрямий податок, який є часткою 

новоствореної вартості, входить до ціни реалізації товарів і сплачується 

споживачем до державного бюджету на кожному етапі виробництва товарів. 

Податок на додану вартість обґрунтовано вважають найбільш досконалою 

сучасною формою непрямого оподаткування, яка відіграє вагому роль у системі 

державних фінансів більшості розвинених країн світу. Він є провідним 

непрямим податком в Україні та країнах-членах ЄС, оскільки частка його 

надходжень у доходах державних бюджетів країн досягає 45%. Основними його 

перевагами є стабільність надходжень, широка база оподаткування, податкове 

навантаження з ПДВ на кінцевий товар не залежить від кількості оборотів і 

стадій створення вартості, ПДВ не впливає на прийняття альтернативного 

рішення ―споживання – заощадження‖ тощо. 

Нарахування та стягнення податку на додану вартість потребує чіткого 

визначення доданої вартості, тобто об’єкта оподаткування. Додана вартість, за 

своїм обсягом наближається до заново створеної вартості, яка вироблена в 

конкретній господарській структурі. Додана вартість, за своїм економічним 

змістом є частиною повної вартості товару і включає в себе наступні складові: 

 матеріальні витрати (вартість витрачених у виробництві сировини і мате-

ріалів, послуг виробничого характеру, які формують собівартість продукції); 

 заробітна плата (заробітна плата за окладами, премії, матеріальна 

допомога, компенсаційні виплати); 

 відрахування на соціальні заходи (відрахування на пенсійне забезпечення, 

соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття); 

 амортизація (сума нарахованої амортизації основних засобів, які задіяні в 

процесі виробництва товарів, робіт, послуг); 



24 
 

 прибуток. 

На сьогоднішній день базовою ставкою податку на додану вартість є 20%. 

Існує три можливих ставки оподаткування — звичайна (20%), знижена (7%) і 

нульова (0%). Облік ПДВ на підприємстві, яке зареєстроване як платник ПДВ, 

складається з обліку таких компонентів, як податковий кредит та податкове 

зобов’язання. Податковий кредит – це сума на яку платник податку має право 

зменшити податкове зобов’язання за звітний період [1]. Податкове зобов’язання 

– загальна сума податку, нарахована платником у звітному періоді (в складі 

вартості проданих, або оплачених покупцем товарів, робіт, послуг) [1]. До 

бюджету платник перераховує суму ПДВ, яка є різницею між податковим 

зобов’язанням та податковим кредитом. ПДВ є не тільки потужною складовою 

надходжень до державного бюджету, але й виступає інструментом 

стимулювання експорту. Експорт обліковується за ставкою 0% і експортери за 

підсумками своєї діяльності мають право на відшкодування ПДВ державою. 

На макрорівні оцінка потенційних надходжень ПДВ може, зокрема, 

базуватися на статистичних показниках кінцевого споживання, враховуючі, що 

ПДВ є податком на споживання, а тому загальний обсяг кінцевого споживання 

(домашніх господарств, некомерційних організацій, що обслуговують домашні 

господарства, та сектору загального державного управління) є потенційною 

базою оподаткування. Відхилення фактичних надходжень ПДВ від потенційних 

може бути пов’язано як із особливостями податкового законодавства, що 

передбачає надання пільг (у формі звільнень від податку певних підприємств  

або застосування пільгових податкових ставок для певних операцій або 

товарів), так і недоліками податкового адміністрування, що призводять до 

виникнення податкової заборгованості або використання суб’єктами 

господарювання різного роду схем ухиляння від сплати ПДВ або незаконного 

отримання бюджетного відшкодування податку. Динаміка обсягів надходження 

податку на додану вартість у структурі податкових надходжень України за 2015- 

2017 рр. наведена на рисунку 1. 
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Рис. 1. Динаміка обсягів надходження податку на додану вартість у струк-

турі податкових надходжень України за 2015 -2017 рр., млрд. грн. [6]. 

Дослідження показало, що у 2017 році до загального фонду державного 

бюджету зібрано 183,5 млрд. грн. податку на додану вартість, що на 23,6% бі-

льше ніж у 2016 р., та на 72 % порівняно із 2015 р. 

Водночас ПДВ сьогодні характеризують значною кількістю недоліків, що 

спричинені вадами вітчизняної системи оподаткування. Зокрема, на практиці 

серед них можна виділити: складність механізму адміністрування, можливість 

ухилення від сплати податку платниками, особливо в умовах нестабільного 

нормативно-правового забезпечення, несвоєчасне бюджетне відшкодування, 

негативний вплив на високотехнічні та наукомісткі виробництва. Податки є 

одним із найважливіших фінансових інструментів регулювання розвитку 

національної економіки України в умовах інтеграційних процесів. ПДВ є 

податком щодо якого ведеться велика кількість дискусій, в тому числі і про 

скасування його в Україні. 

Отже, провідна роль у забезпеченні виконання державної функції щодо 

регулювання економічних процесів належить податкам, які справляються до 

державного бюджету. У Державному бюджеті України податкові надходження 
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займають близько 80%, тобто є найбільшою бюджетоутворюючою ланкою. 

Проаналізувавши податкові надходження України, бачимо, що головним пода-

тком, що забезпечує близько 43-50% податкових надходжень Державного бю-

джету України є податок на додану вартість. ПДВ має високу ефективність з 

фіскальної точки зору. Широка база оподаткування, яка включає не тільки то-

вари, але й роботи та послуги, забезпечує надійність та стабільність бюджетних 

надходжень цього податку. Стягнення ПДВ на всіх стадіях руху товарів, робіт, 

послуг має за наслідок рівноправний розподіл податкового тягаря підприємни-

цької діяльності. Широка база нарахування податку дає змогу істотно зміцнити 

дохідну частину державного бюджету. 
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Сучасна зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних підприємств харак-

теризується активним використанням трансфертних цін та процесів трансферт-

ного ціноутворення. Перевагами використання даного процесу у міжнародній 

практиці, за словами П. Кричуна, є забезпечення повної та справедливої сплати 

податку на прибуток міжнародними групами компаній у кожній країні їх функ-

ціонування, а також уникнення при цьому підстав для подвійного оподаткуван-

ня та невизначеностей, які можуть перешкоджати прямим іноземним інвестиці-

ям та розвитку зовнішньої торгівлі [1]. 

Дослідження питання трансфертного ціноутворення в нашій країні у роз-

різі порівняльної характеристики використовуваних при цьому методів не було 

поширене через відносну новизну даної проблеми для України. В той же час 

окремим проблемам трансфертного ціноутворення присвячені праці М. Рома-

нюка, Т. Савченка, М. Макаренка, О. Котляревського, В. Оніщенка, С. Леонова, 

І. Белової та О. Терещенка.  

В Україні правила трансфертного ціноутворення почали діяти з 1 вересня 

2013 року з впровадженням змін до Податкового кодексу України [2]. Протягом 

двох років функціонування правила трансфертного ціноутворення двічі зміню-

вались і в останній редакції були прийняті 15 липня 2015 року, а набули чинно-

сті 13 серпня 2015 року [3]. 
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Згідно 39 статті ПКУ [4] в нашій країні в сфері трансфертного ціноутво-

рення можуть бути використані п’ять методів, які мають свої переваги та недо-

ліки в застосуванні (табл. 1). 

Таблиця 1 

Переваги та недоліки в застосуванні методів трансферного ціноутворення* 

Метод Переваги Недоліки 

Порівняльної 

неконтрольо-

ваної ціни 

1. Найбільш повно враховує 

фактичні умови операцій та 

їх укладання. 

2. Найбільше відповідає 

принципу «витягнутої ру-

ки» 

3. Є найбільш ефективним 

методом визначення реаль-

ного економічного внеску 

підрозділу в загальний ре-

зультат діяльності компанії; 

1. Передбачає порівняння цін на товари 

(послуги) у контрольованих операціях з 

цінами на ті ж самі товари (послуги) у 

неконтрольованих операціях, що є дуже 

складним та трудомістким процесом.  

Для його застосування необхідно, щоб 

між товарами (послугами) не існувало 

жодних істотних відмінностей, а умови 

проведення операцій були подібними. 

2. Відсутні затверджені переліки товарів 

Кабміном, що мають біржове котиру-

вання, і до яких необхідно застосовувати 

даний метод ціноутворення. 

3. Не існує якісних джерел інформації 

про ринкові ціни. 

Ціни перепро-

дажу 

1. Відмінність товарів (пос-

луг) не має вирішального 

впливу на розмір націнки. 

2. Дозволяє визначити тран-

сфертну ціну навіть тоді, 

коли різниця між порівню-

ваними операціями має зна-

чний вплив на їхні ціни та 

цей вплив неможливо вимі-

ряти. 

1. Можливість розбіжності показників 

валової рентабельності відібраних ком-

паній з валовою рентабельністю платни-

ка податків, яка виникає через відмінно-

сті в обліковій політиці компаній. При 

цьому спеціалізовані комерційні бази 

даних не містять інформації про облікові 

політики компаній, яка могла б дозволи-

ти зробити відповідні коригування та 

забезпечити зіставність даних показни-

ків. 

2. Не враховується рівень попиту на то-

вар чи послугу. 

3. Не враховується використання нема-

теріальних маркетингових активів, що 

впливають на ціну. 
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«Витрати 

плюс» 

1. Відмінність товарів (пос-

луг) не має вирішального 

впливу на розмір націнки. 

2. Простота розрахунку та 

легкість імплементації через 

більшість систем обліку. 

1. Не можна застосовувати у разі відсут-

ності внутрішніх зіставних операцій. 

2. Різний підхід компаній до класифіка-

ції деяких видів витрат (одні списують 

як собівартість, інші як операційні ви-

трати). 

3. Не враховується рівень попиту на то-

вар чи послугу 

Чистого прибу-

тку 

1. Показник операційного 

прибутку (збитку) найбільш 

повно відображає фінансо-

вий результат від операцій-

ної діяльності і максималь-

но враховує можливі від-

мінності в облікових полі-

тиках досліджуваної компа-

нії і зіставних компаній. 

2. На показники прибутко-

вості не дуже впливають 

відмінності умов проведен-

ня операцій та функцій, ви-

конуваних сторонами опе-

рації 

3. Наявність необхідної ін-

формації про чистий прибу-

ток компаній у відкритому 

доступі. 

1. Не дає точних результатів у випадку, 

коли внесок кожної з сторін контрольо-

ваної операції є унікальним, наприклад, 

якщо кожна з сторін володіє цінними 

знаннями, технологіями або об’єктами 

інтелектуальної власності, які викорис-

товуються у операції. 

2. Невпевненість у достовірності відкри-

тої інформації про чистий прибуток 

компаній. 

Розподілення 

прибутку 

1. Можливість визначити 

трансфертну ціну навіть за 

відсутності даних про рин-

кові ціни та аналогічні опе-

рації. 

2. Справедлива оцінка до-

ходів сторін, визначена 

шляхом глибокого вивчення 

економічних показників 

усіх учасників операції. 

1. Практичне застосування методу є до-

волі складним, оскільки вимагає наявно-

сті досить великої кількості інформації 

про обидві сторони операції, а також 

приведення бухгалтерських показників 

компаній з різних юрисдикцій до однієї 

методики обліку доходів та витрат. 

2. Недостатність об’єктивності при ви-

значенні частки участі кожної із сторін у 

генерації прибутку 

* Джерело: узагальнено автором за [5,6] 
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Перший метод – метод порівняльної неконтрольованої ціни - передбачає 

порівняння ціни товарів (робіт, послуг), застосованої під час контрольованої 

операції, з діапазоном ринкової ціни реалізації (придбавання) на ідентичні (а за 

їх відсутності – однорідні) товари (роботи, послуги) у зіставних операціях, ви-

значеного у встановленому цим підпунктом порядку. 

Другий метод – метод ціни перепродажу - полягає у визначенні відповід-

ності ціни товарів контрольованої операції ринковій ціні, який полягає у зістав-

ленні валової рентабельності сторони контрольованої операції, отриманої при 

подальшій реалізації (перепродажу) товарів, що були придбані в контрольова-

ній операції, з ринковим діапазоном валової рентабельності. 

Метод «витрати плюс» передбачає необхідність відповідності ціни това-

рів (робіт, послуг) контрольованої операції ринковій ціні, який полягає у зістав-

ленні валової рентабельності витрат особи (продавця), яка є стороною контро-

льованої операції з ринковим діапазоном валової рентабельності витрат у зіста-

вних операціях. 

За методом «чистого прибутку» необхідним є порівняння чистого прибу-

тку на основі відповідної бази (витрати, продаж, активи), що отримує платник 

податку у контрольованій операції, з чистим прибутком на основі тієї ж бази у 

зіставній неконтрольованій операції. 

Метод розподілення прибутку передбачає виділення кожному пов’я-

заному підприємству, що бере участь у контрольованій операції, частини зага-

льного прибутку (або збитку), отриманого від такої операції, яку б непов’язане 

підприємство отримало від участі у зіставній неконтрольованій операції [7]. 

Врахування переваг та недоліків кожного методу трансфертного ціноут-

ворення дозволить компанії, що входить до міжнародної групи компаній, обра-

ти найбільш оптимальний метод для аналізу цін чи показників рентабельності у 

контрольованій операції. Це дозволить уникнути матеріального та репутаційно-

го ризику для компанії та всієї групи компаній, до якої вона належить. 

Аналіз методів трансфертного ціноутворення та особливостей викорис-

тання кожного з них свідчить про те, що немає ідеального методу, кожен має 
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певні недоліки або особливості застосування на вітчизняних підприємствах. 

Найбільш простим та зручним для застосування українськими товаровиробни-

ками, на нашу думку, є метод чистого прибутку, адже має безліч переваг. В той 

же час найбільшого доопрацювання потребує пріоритетний на сьогодні метод – 

метод порівняльної неконтрольованої ціни. Для його більш інтенсивного вико-

ристання в діяльності підприємств необхідним є забезпечення можливості 

викoристання загальнодоступних джерел інформації для цілей трансфертного 

цiноутворення.  
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СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 

Сушко Катерина Володимирівна 

студентка ННІ ЕОМС 

НУДФСУ 

Експортний потенціал являється однією зі складових економічного поте-

нціалу, яка забезпечує, на відміну від інших складових (виробничого, трудово-

го, природного, фінансового, інформаційного потенціалу тощо) не процес ви-

робництва, а процес споживання, тобто процес реалізації продукції на зовніш-

ньому ринку 

Експортний потенціал країни може бути визначений як можливості краї-

ни створювати та реалізовувати за своїми межами обсяг економічних благ на-

лежної якості, що базуються на наявності системи порівняльних переваг країни 

у міжнародному поділі праці, та спрямовані на формування та підтримку її 

стійкої конкурентної позиції на світовому ринку. 

У сучасній науковій літературі немає одностайності щодо визначення по-

няття «експортний потенціал». Розкриття змісту зазначеної категорії варто роз-

почати через осмислення сутності окремих її частин – «експорт» і «потенціал». 

Термін «потенціал» походить від латинського слова «potential» і трактується як 

«сила, міць». Словник іншомовних слів визначає потенціал як «можливості, на-

явні сили, запаси, засоби, що можуть бути використані з певною метою» [1, 

c.206-207]. 

Експортний потенціал можна класифікувати за такими критеріями: 

- за товарними різновидами: 

а) експортний потенціал певного товару; 

б) загальний експортний потенціал. 

- за ринками: 

а) експортний потенціал зарубіжних ринків країн з розвинутою економі-

кою; 
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б) експортний потенціал зарубіжних ринків. 

- за суб’єктами господарювання: 

а) експортний потенціал підприємства - це його сукупна можливість 

створювати та виробляти конкурентоспроможну продукцію на експорт, "просу-

вати" її на зовнішні ринки, вигідно реалізовувати там товари і забезпечувати 

необхідний рівень обслуговування [2, с. 122].  

б) експортний потенціал галузі представляє собою можливості сукупності 

підприємств конкретної галузі продукувати експортноорієнтовану продукцію 

необхідного рівня конкурентоспроможності для ефективного позиціонування її 

на зарубіжних ринках; 

в) експортний потенціал країни характеризується, з одного боку, здатніс-

тю національної економіки виявляти та постійно відтворювати конкурентні пе-

реваги відповідно до умов ринкового середовища, що постійно змінюється, а з 

іншого боку - сукупністю потенціалів усіх експортноорієнтованих галузей еко-

номіки країни [3, c. 175-176]. 

Отже, експортний потенціал – досить обширне поняття, яке можна розг-

лядати з позиції декількох підходів та класифікувати за різноманітними еконо-

мічними критеріями. 
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м. Житомир, Україна 

Туристичні процеси – явище не статичне, а динамічне. Тобто протягом 

певного часу – місяць за місяцем, рік за роком змінюється показники туристич-

них потоків, зайнятості в туризмі та доходів від туристичної галузі. 

Туристичний поток представляє собою загальний обсяг туристів за на-

прямками турпотоків (в’їзного, виїзного, внутрішнього) регіону (держави, об-

ласті, міста, підприємства).  

Метою і завданням дослідження є розробка методики щодо наочного ві-

дображення обсягів турпотоків за різними категоріями відвідувачів та тенден-

цій розвитку і прогнозування турпотоків. Аналіз турпотоків регіону дозволяє 

з’ясувати все цінне, що міститься у вихідних даних. При аналізі показників Жи-

томирської області використовуємо порівняння з середніми даними України та 

даними попередніх років (табл. 1). 

1. Порівняльний аналіз турпотоків Житомирської області за 2016 р. 

Показники 

Кількість туристів, 

обслугованих в 

України, усього 

Із загальної кількості туристів: 

іноземні 

туристи 

туристи України, 

які виїжджали за 

кордон 

внутрішні 

туристи 

Турпоток, осіб: 

Україна  

Житомирщина 

Її частка, % 

 

2549606 

8615 

0,34 

 

35071 

– 

– 

 

2060974 

5101 

0,25 

 

453561 

3514 

0,77 
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Структура турпотоку, %: 

Україна  

Житомирщина 

100 

100 

1,4 

- 

80,8 

59,2 

17,8 

40,8 

Середньорічний темп зростання, % 

Україна  

Житомирщина 

126,6 

107,1 

9,3 

- 

7 р. 

11 р. 

33,6 

50,6 

 

Дані табл. 1 свідчать про те, що Житомирська область у загальному тур-

потоці України складає мізерну частку (менше 1 %) за всіма напрямками тури-

зму. Розглядаючи структуру турпотоку, помічаємо ті напрямки туризму, які 

слід розвивати в першу чергу. Так, частка туристів (59,2 %) Житомирщини, які 

виїжджали за кордон набагато нижча проти даних України (80,8 %). В той же 

час, частка внутрішніх туристів (40,8%) набагато вища проти 17,8 % в се-

редньму по Україні. Крим того, іноземний туризм взагалі не розвинений. Тому 

за рахунок цього напрямку можливо підняти загальну кількість і темп зростан-

ня туристов, що обслуговуються в області. 

Наступним етапом аналізу є розгляд значень показників динаміки напря-

мків розвитку туризму (табл. 2) 

2. Туристичні потоки Житомирської області 

Роки 

Кількість туристів, які обслуго-
вуються суб'єктами туристичної 

діяльності Житомирської області,  

усього осіб 

Із загальної кількості туристів: 

іноземні 
туристи-громадяни 
України, які виїжд-

жали за кордон 

внутрішні 
туристи 

2000 8044 640 464 6940 

2001 8639 626 387 7626 

2002 13260 1520 387 11353 

2003 16006 1467 647 13892 

2004 7206 958 535 5713 

2005 9997 295 1280 8422 

2006 11991 13 2734 9244 

2007 12857 – 3774 9083 

2008 15472 56 5702 9714 

2009 14700 10 4483 10207 

2010 15875 – 5474 10401 
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2011 10694 9 6079 4606 

2012 12878 30 7242 5606 

2013 9613 2 7290 2321 

2014 6060 3 4693 1364 

2015 6283 – 3771 2512 

2016 8615 – 5101 3514 

У серед-
ньому 

11070 331 3532 7207 

 

Ілюстрацією цих динамічних рядів виступає стовпчикова структурна діа-

грама (рис. 1). Проводячи горизонтальний і вертикальний підходи аналізу мож-

на виділити три характеристики турпотоків:  

– загальну (за висотою стовпчиків) кількість туристів, обслугованих суб'єк-

тами туристичної діяльності Житомирської області;  

– їх динаміку (горизонтальний підхід аналізу)  

– та структурні зрушення напрямків розвитку туризму (вертикальний підхід 

аналізу). 

 

Наступним завданням аналізу є виявлення тенденцій розвитку туризму в 

області та прогнозування його перспективи. Це завдання вирішується тільки 

графічно за допомогою лінійних діаграм. Для кожного показника будуються 

Рис. 1. Динаміка напрямків розвитку туризму 
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лінії тренда, його параметри, що використовуються для графічного прогнозу-

вання (рис. 2). 
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Рис. 2. Тенденція турпотоків за напрямками розвитку 

На діаграмі (рис. 2) зображено динаміку кількості іноземних, зарубіжних і 

внутрішніх туристів. Як свідчать дані цієї діаграми всі її показники мають різ-

нонаправлені тенденції: стабільними (відсутніми) з 2005 року є тенденції кіль-

кості іноземних туристів, обслугованих суб'єктами туристичної діяльності Жи-

томирщини; швидко зростаючими – кількості зарубіжних туристів, різко спа-

даючими – кількості внутрішніх туристів. 

Ця діаграма є наочним ілюстративним інструментом про тенденції розвитку 

туристичних потоків у Житомирський області, що характеризують загальні за-

кономірності задля використання для прогнозування та визначення майбутніх 

рівнів туристичних потоків у даному регіоні. Але, при цьому, слід знати, що 

при спадаючій тенденції показників, які повинні зростати, прогнозувати недо-

цільно.  

В аналізі динамічних рядів тенденцію представляють у вигляді плавної трає-

кторії та описують певною функцією, яку називають трендом. На основі такої 

функції здійснюється вирівнювання динамічного ряду і продовжування тенден-

ції за межі динамічного ряду (рис. 3).  
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Таку процедуру називають екстраполяцією тренду. Це один з методів 

статистичного прогнозування, передумовою використання якого є сталість 

причинного комплексу, що формує тенденцію. Оцінка надійності (адекватності) 

обраного рівняння здійснюється за допомогою коефіцієнта детермінації (R
2
). 

При цьому важливо правильно підібрати необхідну функцію (прямолінійну або 

криволінійну) з максимальним коефіцієнтом детермінації. Але, як свідчать дані 

рис. 3, у нашему випадку функція (парабола 3-го ступеня) з максимальним ап-

роксимуючим коефіцієнтом (R
2 
= 0,903) не є приємлемою для прогнозування.  

На подальшому етапі прогнозування вирішуємо, яку з двох інших функ-

цій (пряму чи параболу 2-го ступеня) використати для прогнозу. На вертикль-

ній шкалі знаходимо числові значення кількості туристів. Співставівши ці зна-

чення з фактичними даними оцінюємо іх прийнятність.  

Таким чином, зробивши короткий аналіз стану розвитку туристичних 

процесів Житомирщини, можна констатувати що: 

– у Житомирський області туризм дуже слабо розвинений;  

– напрямки і тенденції туристичних потоків різні: національний туризм має 

позитивний напрямок розвитку, а туризм у межах країни –  негативний. Як пра-

Рис. 3. Прогнозування зарубіжних турпотоків 

                                  Т     Р     Е     Н     Д  Зона 
прогнозу 
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вило, негативний фактор вказує на недоліки, які потрібно усувати. А це озна-

чає, що є необхідність розвитку даного напрямку туризму; 

– методом, який передує плануванню розвитку туристичних потоків, є гра-

фічне прогнозування, що наочно ілюструє стан його надійності. 
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Для підприємств та організацій, основним видом діяльності яких є надан-

ня послуг, питання правильного калькулювання собівартості цих послуг є од-

ним із першочергових, оскільки цей показник дозволяє здійснювати плануван-

ня, управління та контроль за витратами. Якщо на підприємстві не здійснюєть-

ся калькулювання й облік формування собівартості послуг (в тому числі тих, 

надання яких потребує достатньо витратної підготовки та триває декілька звіт-
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них періодів до моменту завершення послуги в межах проекту чи завдання), а 

всі понесені витрати повністю відображаються в собівартості реалізації або в 

складі адміністративних, збутових та інших операційних витрат поточного зві-

тного періоду, то часто викривляється структура витрат підприємства внаслідок 

їх неточної класифікації та некоректно формуються показники фінансової та 

податкової звітності. Відповідно, помилково визначається база оподаткування 

для розрахунку податку на прибуток підприємства, що може викликати донара-

хування податкових зобов'язань під час перевірок.  

Бухгалтерський облік витрат з надання послуг здійснюється за правилами 

визначеними П(С)БО 16 «Витрати», яке розкриває лише загальні принципи фо-

рмування собівартості. Враховуючи різноманіття послуг, безпосередня проце-

дура та специфіка калькулювання собівартості наводиться в галузевих методи-

чних рекомендаціях. Зокрема в Методиці розрахунку вартості послуги з медич-

ного обслуговування, затвердженій постановою Кабінету міністрів України від 

27.12.2017 р. № 1075; Методичних рекомендаціях з формування собівартості 

перевезень (робіт, послуг) на транспорті, затверджених наказом Міністерства 

транспорту України від 05.02.2001 р. № 65; Методичних рекомендаціях з фор-

мування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених наказом Міні-

стерства регіонального розвитку та будівництва України від 31.12.2010 р. № 

573 тощо. 

Процес формування собівартості послуг має свої особливості, що зумов-

лено специфікою об'єкта витрат  послуги, яка є нематеріальним продуктом, і 

характеризується нерозривністю її надання та споживання. Так, в обліку витрат 

підприємств, які спеціалізуються у сфері надання послуг, не використовується 

рахунок 26 «Готова продукція», оскільки в результаті надання послуги не ви-

никає матеріальний актив. При цьому собівартість реалізованих послуг склада-

ється з виробничої собівартості послуг (прямі витрати та загальновиробничі  

змінні та постійні розподілені), нерозподілених постійних загальновиробничих 

витрат та наднормативних виробничих витрат [1]. Зважаючи на галузеве різно-

маніття сфери послуг, кожне підприємство має змогу додавати специфічні стат-
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ті калькулювання собівартості, які властиві конкретному виду послуг, згідно з 

урахуванням особливостей своє діяльності, та відображати в повній мірі всі ви-

трати, понесені при наданні цієї послуги. 

Важливу роль у формуванні собівартості послуги відіграє обраний спосіб 

калькулювання витрат на підприємстві  позамовний, попередільний або нор-

мативний, який має відповідати особливостям діяльності та галузевій специфіці 

підприємства.  

Так, для таких господарських одиниць сфери послуг, як консалтингові 

компанії та ІТ-компанії, в структурі витрат яких переважну частку займають 

витрати на оплату праці персоналу та є велика частка непрямих витрат, доречно 

використовувати позамовний метод, який передбачає облік усіх прямих витрат 

у розрізі встановлених статей за окремими замовленнями, кожному з яких при-

своюють окремий номер (це може бути номер договору із замовником), який 

зазначають в усіх документах (записах) про витрати на це замовлення [2]. Фак-

тична собівартість окремих замовлень формується після передачі результатів 

робіт чи послуг замовнику. Оскільки щомісяця непрямі витрати необхідно роз-

поділяти між замовленнями, то підприємствам, які використовують позамовний 

метод, доцільно групувати витрати за статтями калькулювання у вигляді плану-

калькуляції на кожне типове замовлення чи окрему послугу, що відобразить, де 

були понесені витрати, пов'язані з наданням послуги.  

Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт ви-

трат з використанням бази розподілу, яку обирає підприємство самостійно (як-

що основну частку собівартості послуг становить заробітна плата працівників, 

то за базу розподілу зручно обирати людино-години або людино-дні тощо) при 

нормальній потужності, а змінні загальновиробничі витрати розподіляються на 

кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу, виходячи з фактичної по-

тужності звітного періоду. 

В склад витрат консалтингової компанії входять здебільшого оплата пра-

ці, відрахування на соціальні заходи, вартість витрачених ТМЦ, орендна плата, 

плата за комунальні послуги, амортизація основних засобів та нематеріальних 
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активів, витрати на службові відрядження персоналу, оплата робіт співвикона-

вців, витрати на обслуговування офісної техніки та матеріали до неї, інші прямі 

та непрямі витрати. При цьому, є значною питома вага непрямих витрат, які 

практично не залежать від ділової активності консалтингової компанії. 

В розрахунку вартості консалтингових послуг важливу роль відіграє пот-

реба в пропонованих послугах: внаслідок коливання попиту консалтингова 

компанія в один період може виконувати декілька дрібних проектів і в складі 

будуть як прямі проектні витрати, так і непрямі, або один проект, що утворює 

парадокс  всі витрати компанії стають прямими. Така ситуація змушує одна-

кові за змістом і об’єктом витрати, що виникли в один обліковий період, обчис-

лювати як прямі, а в інший – як непрямі [3].  

Житлово-комунальні підприємства на основі техніко-економічних розра-

хунків формують планову собівартість, яка складається з виробничої собіварто-

сті, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. Роз-

рахунки планової собівартості необхідні для планування цін та потреби в обо-

ротних коштах. Облік витрат комунальних підприємств водопостачання та во-

довідведення, в першу чергу, характеризується проблематичністю розподілу 

витрат, що зумовлено нерівномірним споживанням їх послуг. 

Підприємства готельного господарства формують собівартість послуг з 

витрат на утримання й експлуатацію основних засобів та витрат обігових кош-

тів, що спрямовуються на придбання матеріальних ресурсів та оплату праці пе-

рсоналу. При визначенні собівартості послуг розміщення гостей у номерах го-

телів виділяють експлуатаційну (сума загальних експлуатаційних витрат на 

одиницю послуг) і повну собівартість, яка формується з експлуатаційних витрат 

та загальних господарських витрат (адміністративні витрати, витрати на збут та 

інші загальногосподарські витрати). Тобто, повна собівартість послуг готельно-

го господарства цілком відображає витрати, необхідні для надання відповідних 

послуг. 

При здійсненні планування, обліку та калькулювання транспортних пос-

луг здійснюється порівняння планових та звітних даних щодо складу і класифі-



43 
 

кації витрат, об'єктів і одиниць калькулювання, методів розподілу витрат між 

об'єктами калькулювання та плановими (звітними) періодами. Вибір методу 

калькулювання собівартості перевезень залежить від виду послуги, обсягу ван-

тажу (кількості пасажирів), відстані маршруту і т.п. Так, при регулярних пере-

везеннях певних обсягів вантажу (кількості пасажирів) за визначеним маршру-

том доцільно використовувати нормативний метод. При виконанні різних замо-

влень на перевезення різної кількості вантажів (пасажирів) на різну відстань 

машинами різних марок застосовують позамовний метод, а на підприємствах з 

незначним переліком послуг застосовують простий метод, коли витрати звітно-

го періоду накопичують протягом періоду, а потім при визначенні фактичної 

собівартості одиниці перевезення загальну суму витрат ділять на кількість на-

даних послуг (в натуральних одиницях) [4]. 

Таким чином, формування собівартості послуг охоплює визначення таких 

питань: перелік та склад статей калькулювання собівартості; метод розрахунку 

собівартості як сукупність способів і прийомів, у процесі використання яких 

здійснюється групування і розподіл витрат між об'єктами калькуляції; база роз-

поділу витрат тощо. Перелічені вище питання мають бути відображені в наказі 

про облікову політику підприємства, який міститиме внутрішні правила фор-

мування собівартості конкретного виду послуг з урахуванням галузевої специ-

фіки діяльності такого підприємства. Крім того, облік витрат підприємств сфе-

ри послуг ускладнюється нерівномірним споживанням послуг та коливанням 

попиту на них протягом звітного періоду, що впливає на структуру витрат під-

приємства, яка може змінюватись залежно від обсягу виконаних робіт чи нада-

них послуг. 
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Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей національного гос-

подарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи госпо-

дарювання країни. Економічний ефект від розвитку цієї галузі полягає у муль-

типлікативному ефекті коштів, вкладених у будівництво. 

В свою чергу будівельна галузь забезпечує населення не тільки житлом, а 

і робочими місцями, інженерними спорудами, а також є і споживачем продукції 
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інших галузей національного господарства, що сприяє розвитку підприємств, 

які безпосередньо займаються збутом будівельних матеріалів та наданням спе-

ціалізованих будівельних послуг.  

В 2017 році кількість суб’єктів господарювання в будівництві складала 

50261, або 2,8% від загальної кількості;  кількість підприємств в будівництві 

27468, або 8,1% від загальної кількості; кількість фізичних осіб-підприємців 

22793, або 1,6% від загальної кількості. При цьому кількість зайнятих праців-

ників в цій галузі була 293,7 тис.чол., або 3,55% [1].  

У 2017 році підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 

101,1 млрд.грн. (без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористич-

ної операції) [2]. 

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 

73,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточ-

ний ремонти – 17,1% та 9,7% відповідно. 

 

 

Рис.1. Індекси будівельної продукції 

 

При проведенні аналізу індексів будівельної продукції можна зробити ви-

сновок про падіння обсягів будівництва, починаючи з 2011 року (рис.1). Най-
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нижче значення у порівнянні з попереднім роком спостерігається в 2014 році 

(79,6%), а вже в 2015 році можна спостерігати незначну позитивну динаміку 

(87,7%), яка продовжилась в 2016 році (117,4%) та 2017 році (120,9%). 

На загальну тенденцію в 2017 році порівняно з 2016 роком вплинуло зрос-

тання обсягів будівництва інженерних споруд на 26,3%, нежитлових будівель 

на  20,2% та житлового будівництва  на 11,7%. 

Також в 2017 році зросла кількість житла, прийнятого в експлуатацію в 

порівнянні з 2016 роком, але пік за цим показником спостерігався в 2015 році 

(рис.2). 

 

 

Рис.2. Прийняття в експлуатацію житла 

 

За обсягом виконаних будівельних робіт у 2017 році лідирує м.Київ 

(25404,1 млн.грн.), слідом йдуть Одеська (11244,7 млн.грн.), Харківська 

(10053,4 млн.грн.), Дніпропетровська (9712,7 млн.грн.), Львівська (6230,3 

млн.грн.) та Київська (5793,9 млн.грн.) області (рис.3).  

У 2017 році операційна діяльності підприємств будівництва була ефекти-

вна, рівень рентабельності складав 1,6%. Але при цьому фінансовий результат 

до оподаткування в 2017 році був від’ємним у розмірі 3,5 млрд.грн. До збитко-

вих відносились 28,5% підприємств даної галузі. 
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Рис.3. Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами у 2017 році 

 

Розмір капітальних інвестицій в будівництво у фактичних цінах в 2017р. 

складав 50,6 млрд.грн. або 12,3% від загального обсягу, в порівнянні з 2016 р. 

даний показник виріс на 9,7 млрд.грн. або на 23,7% від загального обсягу. Не 

дивлячись на позитивний тренд, необхідно також врахувати закладення в цьому 

значенні  рівня інфляції в 2017 році (13,7%). Основним джерелом капітальних 

інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій – 69,1% від 

загального обсягу (рис.4).  

Наступними за обсягом є кошти місцевих бюджетів (9,3%), кошти насе-

лення на будівництва житла (7,3%), кредити банків та інші позики (6,6%) та. 

Слід відмітити дуже незначний розмір капітальних вкладень з державного бю-

джету України (всього 3,4%). 
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Рис.4. Освоєно капітальних інвестицій у % до загального обсягу за 2017 рік 

 

За результатами опитування керівництва будівельних підприємств основ-

ними факторами, що стримують будівельну діяльність є фінансові обмеження 

та недостатній попит (рис.5).  

 

Рис.5. Фактори, що стримують будівельну діяльність [3] 

 

При цьому, якщо в 2006-2013 роках превалюючим фактором був недоста-

тній попит, то починаючи з 2015 року більшу роль починають грати саме фі-

нансові обмеження. Крім того, спостерігається посилення впливу таких стри-

муючих будівельну діяльність чинників, як нестача робочої сили та несприят-

ливі погодні умови. 
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Для забезпечення стабілізації будівельної галузі можна рекомендувати 

наступні кроки: розвиток інфраструктурних проектів; залучення іноземних ін-

весторів в будівельні проекти; зниження відсоткової ставки для підприємств 

будівельної індустрії, які інвестують кошти в капітальне будівництво; підви-

щення розміру капітальних інвестицій за рахунок державного та місцевих бю-

джетів; залучення коштів в об’єкти незавершеного будівництва. 

Література: 

1. Статистична інформація [Електронний ресурс] // Держкомстат України. 

– 2018. – URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Про обсяги виконаних будівельних робіт за 2017 рік [Електронний ре-

сурс] // Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України. – URL: http://www.minregion.gov.ua/  

3. Очікування будівельних підприємств у IV кварталі 2018 року щодо пе-

рспектив розвитку їх ділової активності [Електронний ресурс] // Держкомстат 

України. – 2018. –  URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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студентка Центру заочного та дистанційного навчання 

Національного транспортного університету 

м. Київ, Україна 

Для кожного замовника логістичних послуг вартість є одним із ключових 

факторів вибору перевізника на рівні з якістю послуг та надійністю.  

Зниження витрат на виконання міжнародних перевезень є однією з актуа-

льних проблем для перевізників, які займаються доставкою вантажів у внутріш-

ньому та міжнародному сполученні.  Досягти цього можливо не лише при безпо-

середньо при виконанні перевезень, а й на попередньому етапі його організації.  

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/pricing/rozvitok-budivelnoyi-diyalnosti/pro-obsyagi-vikonanih-budivelnih-robit-za-2017-rik-2/
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/rp/bud/bud_u/bud_4_2018.pdf
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Утримання штатних працівників – величезна стаття витрат кожного підп-

риємства, яка є обов’язковою незалежно від наявності виконаних замовлень.  

Для вирішення проблем зайвих витрат на утримання працівників пропо-

нуємо залучення позаштатних працівників – фрілансерів. 

Фрілансер (англ. freelancer — «вільний митець») — вільнонайманець, 

який сам шукає собі проекти, може одночасно працювати на декілька фірм. 

Фрілансер виконує роботу без укладання довгострокового договору з роботода-

вцем, найманий тільки для виконання певного переліку робіт (позаштатний 

працівник) [1]. 

Пошук таких працівників найчастіше здійснюється у засобах масової ін-

формації, онлайн-біржах та за рекомендацією.  

Основними перевагами залучення фрілансерів є:  

⁻ зменшення суми обов’язкових податків;  

⁻ немає необхідності в організації додаткових робочих місць;  

⁻ замовник не несе відповідальності за дії вільного найманця. 

Відносини між фрілансером та підприємством доцільно оформляти циві-

льно-правовим договором на надання послуг. 

Законодавство про працю на такі цивільно-правові відносини не поши-

рюється. 

Ринок фріланс-послуг у даний час вже досить розвинений у Європі, Аме-

риці і стрімко розвивається в Україні та країнах СНД, залучаючи все нових уча-

сників як з боку виконавців, які пропонують свої послуги, так і з боку приват-

них осіб і організацій, готових до співпраці на віддаленій основі. 

Для обґрунтування доцільності залучення фрілансерів до організації про-

цесу міжнародного перевезення вантажів здійснено розрахунок вартості надан-

ня послуг штатним працівником та фрілансером для їх порівняння. Основою 

розрахунків стали відомі ставки податків, середня сума заробітної плати та 

преміальних на підприємствах.   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%94
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В той час як позаштатний працівник буде займатися безпосередньо орга-

нізацією міжнародного перевезення, співробітники компанії будуть займатись 

пошуком нових клієнтів.  

Цінність дослідження полягає у тому, що запропонований захід щодо 

зниження витрат на організацію перевезення у міжнародному сполученні може 

бути впроваджений на всіх підприємствах різних форм власності. 

Література: 

1. Державне управління фрілансовою діяльністю в умовах розвитку наці-

онального ринку : монографія / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, О. С. Скибінсь-

кий, Л. О. Саталкіна, Н. Ю. Реверенда; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : 

Центр Європи, 2016. - 166 c. - Бібліогр.: с. 141-160. 
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Науковий керівник к.е.н., доцент Зеленко В. А. 

Львів, Україна 

Концепція сталого розвитку економіки визнана світовою спільнотою на-

родів домінантною ідеологією розвитку людської цивілізації у ХХІ ст., страте-

гічним напрямом забезпечення матеріального, соціального і духовного прогре-

су суспільства. Сталий розвиток — це, насамперед, економічне зростання, за 

якого ефективно розв'язуються найважливіші проблеми життєзабезпечення су-

спільства без виснаження, деградації і забруднення довкілля[1]. 

Фундаментальним протиріччям економічної науки є обмеженість ресурсів 

та необмеженість потреб. Глобальні енергетичні виклики лише його підтвер-

джують: розвиток світової економіки та зростання населення супроводжуються 
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збільшенням енергоспоживання, в той час, як викопні види палива є обмеже-

ними[2]. 

Обмеження в області енергозабезпечення, пов'язані з охороною навколи-

шнього середовища, суттєво впливають на визначення дій щодо забезпечення 

необхідної якості життя всіх мешканців планети, нинішніх і майбутніх поко-

лінь, тобто стратегії сталого розвитку суспільства. Ідея полягає в тім, що сталий 

розвиток може забезпечуватися за використання значно меншої кількості енер-

гії, ніж тої, що споживається у цей час[3]. 

На основі результатів системних досліджень Програма розвитку ООН, 

Комісія ООН зі сталого розвитку та ряд інших міжнародних інституцій з про-

блем екології, енергетики та сталого розвитку дійшли однозначного висновку, 

викладеного в спеціальному резюме.  

У резюме Програми розвитку ООН обґрунтовано, що для успішного 

розв’язання проблеми енергозабезпечення й дотримання вимог сталого розвит-

ку стратегія паливно-енергетичного комплексу має спиратися на:  

- підвищення ефективності використання енергії, тобто створення й вико-

ристання енергоефективних технологій, матеріалів, організації виробництва;  

- широкомасштабне використання поновлюваних та інших нетрадиційних 

(для нашого часу) джерел енергії; 

- створення та максимально ефективне використання нового покоління 

технологій спалювання органічних викопних видів палива [4].  

У наведеному переліку першим пріоритетом названа енергоефективність 

(енергозбереження). З точки зору капітальних вкладень енергозберігаючі захо-

ди в 3-4 рази економічно ефективніші, ніж створення нових генеруючих потуж-

ностей [4]. 

Країни європейського союзу мають спільну стратегію досягнення енерго-

ефективності та планують до 2020 року скоротити енергоспоживання обмеже-

них ресурсів на 20%. 

ЄС прийняв низку заходів щодо підвищення енергоефективності в Євро-

пі, які включають: 
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- Країни-члени ЄС проводять енергоефективні відновлювальні роботи 

для щонайменше 3% будинків, якими володіють центральні органи 

влади; 

- Мінімальні вимоги до енергоефективності: регулюють максимальне 

дозволене споживання енергії на поверхні або обсягу приміщень у но-

вих та існуючих будівлях.  

- Сертифікати енергетичної ефективності: вони показують споживання 

енергії існуючої або нової будівлі або будівельної одиниці, зазвичай 

класифікуючи її в сорти, що відрізняються за енергією, споживаною на 

квадратний метр. Сертифікати видаються сертифікованими аудитора-

ми енергії та повинні публічно відображатися, наприклад, в рекламі 

для продажу або здачі в оренду. 

- Фінансові інструменти: вони призначені для каталізу енергетичних 

показників та переходу до будівель з майже нульовою енергією. Це, 

головним чином, інструменти, що забезпечують субсидування облад-

нання, низькі ціни на них та гранти, які спрямовані безпосередньо на 

домогосподарства та які допомагають заплатити частину витрат на пі-

двищення енергоефективності.  

- стандарти енергоефективності та маркування різних продуктів, таких 

як котли, побутові прилади, освітлення та телевізори; 

- підготовка національних планів дій щодо енергоефективності кожні 

три роки країнами ЄС; 

- планований випуск близько 200 мільйонів смартметрів для електрое-

нергії та 45 мільйонів для газу до 2020 року; 

- великі компанії проводять енергоаудит кожні чотири роки; 

- захист прав споживачів на отримання легкого та вільного доступу до 

даних про споживання енергії в режимі реального часу[5]; 

Оскільки, в Україні існує вкрай неефективна система постачання, обліку 

та витрачання газу для опалення (із загальних обсягів газу в 18,6 млрд. м3 ефек-

тивно використовується лише 7,2 млрд. м3), то Україна має величезний потен-
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ціал, щодо покращення енергоефективності. Реалізація цього потенціалу дозво-

лить значно скоротити використання та імпорт енергоресурсів, що є одним з 

двох можливих шляхів досягнення енергонезалежності країни.  

Саме створення Фонду Енергоефективності (далі – «Фонд ЕЕ») є однією з 

умов виконання вимог директиви 2012/27/ЄС, яка є зобов’язанням України згі-

дно Угоди про Асоціацію з ЄС. 22 лютого 2016 року Міністерством регіональ-

ного розвитку, будівництва, житлово-комунального господарства України (Мі-

нрегіон) був опублікований звіт «Концепція Фонду енергоефективності», в 

якому був викладений детальний аналіз поточного стану в сфері опалення бу-

динків та запропоновано стратегічне бачення вирішення проблем надмірного 

споживання енергоресурсів на цілі опалення[6]. 

Відповідно до статті 1 Закону України від 08.06.2017 № 2095 «Про Фонд 

енергоефективності» (далі – Закон) Фонд енергоефективності утворюється з 

метою підтримки ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструмен-

тів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергети-

чної ефективності будівель та енергозбереження, зокрема в житловому секторі, 

з урахуванням національного плану щодо енергетичної ефективності, зменшен-

ня викидів двоокису вуглецю з метою виконання Паризької угоди, впроваджен-

ня acquis communautaire Європейського Союзу та Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства, забезпечення дотримання Україною міжнарод-

них зобов’язань у сфері енергоефективності[6]. 

Ідеєю та завданням Фонду енергоефективності є, зокрема, фінансова та 

технічна підтримка населення під час впровадження  енергоефективних заходів. 

Водночас такі заходи дозволяють реалізувати потенціал енергозбереження в 

житловому секторі на шляху по досягненню національної мети енергозбере-

ження [4]. 

Фонд наповнюватимуть бюджетними грошима і коштами міжнародних 

фінансових організацій (МФО). Гроші Фонду будуть спрямовані на надання 

населенню та ОСББ безповоротної фінансової допомоги на проведення енерго-

ефективних заходів: утеплення будинків, встановлення вузлів обліку води та 



55 
 

тепла, радіаторів опалення з терморегулятором, заміну вікон на енергоефектив-

ні, модернізацію освітлення, облаштування ІТП тощо. [7] 

У разі відповідності наданих документів програмам Фонду, кінцевому 

бенефіціару (учаснику програми Фонду) надається підтвердження намірів нада-

ти часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності, зазначених у 

заявці, за умови їх реалізації відповідно до поданої заявки та програм Фонду. 

Поряд з тим існує підтримка у вигляді часткового відшкодування вартості 

енергетичного аудиту, за умови виконання умов програм Фонду [6]. 

Метою роботи Фонду енергоефективності є суттєве зниження енергоспо-

живання, а отже, і витрат родин на житлово-комунальні послуги. Тому під час 

формування переліку заходів з енергоефективності, які необхідно впровадити в 

Україні, треба враховувати необхідне фінансування комплексних заходів, що 

сприятиме суттєвій економії енергоресурсів для кожної родини та всієї 

дeржави[7]. 

Проведення професійного енергоаудиту, який визначить клас енергоефе-

ктивності будівлі та допоможе ідентифікувати місця найбільшої втрати тепла є 

головною вимогою Фонду для отримання коштів на енергозбережнення. 

Енергоаудитори видаватимуть сертифікат із інформацією про споживання 

енергоресурсів будинком та рекомендації для підвищення його енергоефектив-

ності. Це потрібно, щоб розробити ефективний комплекс заходів із модернізації 

житла[7]. 

В 2018 році Фонд енергоефективності отримав 1,6 млрд грн. Загалом на 

енергоефективність в наступному році буде витрачено 2 млрд грн. 18 квітня 

2018 року Україна та ЄС підписали фінансову угоду про надання 50 мільйонів 

євро безповоротного фінансування для програми підтримки енергоефективнос-

ті в Україні, яка спрямована на підтримку Фонду енергоефективності України 

[8]. 

Завдяки цим коштам українці зможуть отримати допомогу на енергомо-

дернізацію власних осель. Домовласник самостійно обиратиме "пакет", аби зе-

кономити від 20% до 60% коштів на сплаті за опалення та гаряче водопоста-
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чання і отримати від Фонду допомогу в розмірі 20—50% загальної вартості 

проекту [4]. 

Запуск Фонду відкриває новий інноваційний ринок енергоефективних те-

хнологій. А це — до 75 тис. нових високооплачуваних робочих місць і до 10 

млрд грн додаткових податкових надходжень щороку, які дадуть можливість 

розвивати альтернативні джерела енергії, які є поновлюваними  та якнайбільше 

відповідають принципам сталого розвитку.  

В загальному, як свідчить досвід ЄС, всезагальне запровадження практи-

ки енергоефективності не тільки дозволяє суттєво зменшувати побутові витра-

ти на опалення приміщень, така діяльність сприяє реалізації концепції сталого 

розвитку національної економіки, підвищуючи її ефективність у глобальних 

ланцюгах конкурентоздатності та формуючи довгострокові підвалини розбудо-

ви у такій країні суспільства соціального добробуту.   
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У даній статі розглядається методика складання фінансової звітності 
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Постановка проблеми. На сьогодні кожен господарюючий суб’єкт, здій-

снюючи свою діяльність, має на меті отримати максимальний прибуток при мі-

німальних витратах. Тому, будь-який підприємець повинен вміло використову-

вати дані фінансової звітності, оскільки на їх основі можна ретельно розглянути 

й оцінити фінансовий стан підприємства та прийняти виважені управлінські 

рішення. Фінансова звітність також є необхідною для зовнішніх і внутрішніх 

користувачів, оскільки, забезпечує їх повною, правдивою та неупередженою 

інформацією про господарюючий суб’єкт. Такими користувачами можуть бути: 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/fond-energoefektivnosti-dopomozhe-ukrayini-perejti-na-suchasnu-model-spozhivannya-ta-obliku-energiyi-oleksandr-danilyuk4
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/fond-energoefektivnosti-dopomozhe-ukrayini-perejti-na-suchasnu-model-spozhivannya-ta-obliku-energiyi-oleksandr-danilyuk4
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банки, інвестори, власники, постачальники, замовники, працівники підприємст-

ва та органи державного управління.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато авторів розкривають 

питання методики складання фінансової звітності підприємства, такі як Н.І.Вер-

хоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. І. Кисла, Б. Є. Грабовський, Р. М. Космі-

на, Ю.Д. Чацкіс, В. С. Лень. 

Метою статті є дослідження методики складання фінансової звітності пі-

дприємства на прикладі Кам’янець-Подільського Колективного Швейного Під-

приємства.  

Виклад основного матеріалу. Фінансова звітність – це бухгалтерська 

звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та 

рух грошових коштів підприємства за звітний період. 

Майже кожне підприємство завжди потребує додаткових джерел фінан-

сування. Задля того щоб привабити зовнішніх кредиторів, підприємство надає 

їм інформацію про свою господарську діяльність, зазвичай, за допомогою звіт-

ності. Якщо у звітності інформація, яка стосується фінансового стану підприєм-

ства як за звітний період, так і за попередні роки, має позитивний характер, то 

існує більша вірогідність залучення додаткових джерел фінансування.  

Фінансова звітність є досить вагомою не тільки для зовнішніх, але і для 

внутрішніх користувачів, керівництва та персоналу підприємства. За допомо-

гою наведених даних у звітності, можливо зробити детальний аналіз показників 

фінансового майнового стану підприємства, його платоспроможності та рента-

бельності. 

Будь якому керівнику для управління підприємством необхідне вміння 

раціонального використання власних ресурсів, для отримання максимального 

прибутку. В прийнятті управлінських рішень особливе місце займає бухгалтер-

ська фінансова звітність.  

Нормативно-правовою основою складання та використання фінансової 

звітності є дві групи документів – ті, що визначають необхідність функціону-
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вання таких документів, та ті, що безпосередньо регламентують процес скла-

дання звітності  [4, c. 89]. 

Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-

ність в Україні» від 16 липня 1999 р. №996-ХІУ «відкриті акціонерні товарист-

ва, підприємства-емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні та фо-

ндові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недер-

жавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи зобов'язані 

не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансо-

ву звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних видан-

нях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань» [3]. 

Керівництво КПКШП, як і будь-яке інше, може наводити дані, які вважає 

важливими, і які дають більш повну картину про результати господарської дія-

льності.  

При розробці бланків форм звітності, підприємство враховує тільки ті 

статті активів, капіталу, зобов’язань, та інших, дані яких були зазначенні в ре-

зультаті діяльності цього підприємства. При цьому, для показників, статей, що 

включені до фінансового звіту, залишається та ж нумерація, яка зазначена в ти-

пових формах фінансової звітності, затверджених Міністерством фінансів 

України [2, c. 131]. 

Висновки. Отже, фінансова звітність підприємства являє собою систему 

узагальнених показників, які характеризують підсумки господарсько-

фінансової діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік). 

Вона складається підрахунком, групуванням і спеціальною обробкою даних по-

точного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією. На основі фі-

нансової звітності можливо здійснити: попередню оцінку фінансового стану 

підприємства; аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємства; 

аналіз використання капіталу; аналіз кредитоспроможності підприємства та лі-

квідності його балансу; аналіз ризиків та інші.  
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рубіжних країнах, та їх впровадження з відповідною адаптацією у вітчизняні 

реалії.  
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В Україні протягом двох останніх десятиліть відбувались активні перет-

ворення, пов’язані з формуванням принципово нової системи соціального захи-

сту: формування і вдосконалення законодавчої бази соціального страхування, 

регламентація діяльності основних суб’єктів правовідносин у цій сфері, активна 

модернізація фінансових механізмів різних видів соціального страхування. 

У контексті вищенаведеного варто зазначити, що питання організації та 

здійснення діяльності в сфері страхування досліджувалось в працях таких уч-

них-правознавців як Л.М.Баранової, О.А.Беляневич, Д.П.Біленчука,  П.Д.Бі-

ленчука, В.І.Борисової, Л.М.Горбач, І.В.Жилінкової, О.М.Залетова, О.Б.Каун,  

Л.Л.Кінащука, Н.І.Клименко,О.І.Костюкевич, О.А.Лятамбор, І.В.Спасібо-Фатє-

євої, Т.В.Степанової, Т.В.Яворської, В.П.Унинець-Ходаківської, В.Л.Яроцького 

та інших. 

Метою даної роботи є розгляд зарубіжного досвіду в сфері соціального 

страхування, а також визначення пріоритетних напрямків розвитку цієї сфери в 

Україні. 

Соціальне страхування є найважливішим елементом системи соціального 

захисту, та організаційною основою в більшості розвинутих країн світу. Соціа-

льне страхування, як зазначалося раніше, є організаційно-фінансовою систе-

мою, чия діяльність спрямована на захист втрат від соціальних ризиків (тобто 

необхідності оплати певних послуг чи інших видатків, пов'язаних із втратою 

здоров'я, працездатності або настанням безробіття) за рахунок спеціальних фо-

ндів, які формують ся шляхом сплати внесків працюючими, роботодавцями та 

державою.  

Провівши моніторинг можна виділити п’ять країн, а саме: Німеччина, Ве-

ликобританія, Швеція, США та Японія, чий успішний досвід у цій сфері, як 

очікується, може слугувати джерелом довідкового матеріалу при формуванні 

національної моделі соціального страхування в Україні. 
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Таблиця 1 

Порівняльна характеристика зарубіжних країн у сфері соціального  

страхування 

№ 

з/п 
Країна Порівняльна ознака 

1 Німеччина 

Діяльність із надання страхових послуг: страхування на 

випадок захворювання, пенсійне страхування, страхування 

на випадок безробіття, страхування від нещасного випадку 

на виробництві; 

Характерні риси: розмір внесків відрізняється залежно від 

платоспроможності застрахованих осіб, а медичні послуги 

надають відповідно до стану здоров’я, незалежно від розмі-

ру страхових платежів. Пенсійна система базується від рів-

ня трудових доходів усіх застрахованих осіб до настання 

пенсійного віку, від рівня трудових доходів застрахованої 

особи протягом його трудового стажу, тривалості робочого 

стажу. Страхування на випадок безробіття спрямоване на 

забезпечення засобів до життя, а також мінімізації економі-

чних і соціальних наслідків безробіття [5, c.192]. 

2 Англія 

Діяльність із надання страхових послуг: медичне страху-

вання, морське страхування, страхування життя; 

Характерні риси: на території Великобританії відповідно 

до чинного законодавства діяльність із надання страхових 

послуг можуть здійснювати: 

- страхові компанії, які отримали ліцензію;  

- андеррайтери «Ллойда»;  

- зареєстровані товариства взаємного страхування;  

- асоціації [1, c.201].  

3 Швеція 

Діяльність із надання страхових послуг: медичне страху-

вання, пенсійне страхування; 

Характерні риси: державою оплачується від 30 до 100% 

витрат на медичне обслуговування та ліки. Загальна сума 
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виплат з одного пацієнта за 12 місяців не повинна переви-

щувати 900 крон. Внески до пенсійної системи складають 

18,5% доходів, у тому числі 2,5% на індивідуальні рахунки 

[4, c.256]. 

4 США 

Діяльність із надання страхових послуг: страхування 

життя, медичне страхування, пенсійне страхування; 

Характерні риси: пенсійні фонди відіграють важливу роль 

в інвестиційній сфері країни, виступаючи одночасно одним 

із найважливіших джерел інвестицій в економіку. Особли-

вої уваги заслуговує система соціального страхування у 

сфері охорони здоров’я, яка побудована переважно на доб-

ровільних і приватних засадах. Добровільне страхування у 

США успішно доповнює державне фінансування охорони 

здоров’я, забезпечуючи додаткові сервісні медичні послуги, 

розширюючи фінансові можливості цієї сфери [6]. 

5 Японія 

Діяльність із надання страхових послуг: пенсійне страху-

вання, страхування на випадок безробіття; 

Характерні риси: страхові виплати здійснюються за раху-

нок створюваних в обов’язковому або добровільному по-

рядку фондів, які акумулюються за рахунок страхових вне-

сків населення, роботодавців, а також державних коштів. 

Японською пенсійною системою передбачено дві складові. 

Перша включає страхування найманих працівників за міс-

цем їхньої роботи, де страхові внески сплачують як працю-

ючі, так і роботодавці [2, c. 223]. Пенсії надають після дося-

гнення відповідного віку, у разі інвалідності, втрати годува-

льника. Друга складова формується за рахунок товариств 

взаємодопомоги, які забезпечують страхування за місцем 

роботи окремих категорій працюючих [3, c.71].  

  

Отже, світовий досвід свідчить, що основними видами соціального стра-

хування, що забезпечують прийнятний і високий рівень соціального захисту, є: 

страхування пенсій (за віком і з інвалідності в результаті загальних захворю-

вань й від нещасних випадків у побуті та на транспорті); страхування на випа-
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док хвороби (загальні захворювання, від нещасних випадків у побуті та на тра-

нспорті); страхування від нещасних випадків на виробництві (виробничий тра-

вматизм і професійні захворювання), яке передбачає страхування тимчасової й 

постійної втрати працездатності; страхування на випадок безробіття; медичне 

страхування. 

Серед проблем, що вимагають якнайшвидшого врегулювання в сфері со-

ціального страхування в Україні, можна виділити наступні: необхідність стабі-

лізації фінансового становища державних позабюджетних соціальних фондів; 

виведення з тіні заробітної плати; розширення джерел фінансування соціальних 

послуг; впровадження адресної системи соціальної підтримки населення; роз-

виток недержавного пенсійного страхування; зміна законодавства щодо регу-

лювання та надання державних гарантій по пенсійних вкладах у страхових 

компаніях. 

 Таким чином, поки що для України залишається відкритим питання про 

те, яка саме модель соціального страхування буде найбільш адекватною для ро-

звитку соціального захисту населення нашої країни. Але вже сьогодні стає 

вкрай необхідним активізація держави, підприємств і населення у фінансовому 

забезпеченні системи соціального страхування в Україні. Правильний, розум-

ний вибір стратегії соціального страхування, що відповідає всім реаліям сього-

днішнього дня й у той же час базований на традиціях нашої держави, власному 

історичному досвіді й досвіді закордонних країн. Все це є важливими завдан-

нями на шляху побудови соціально орієнтованої ринкової економіки. Від цього 

вибору залежить добробут нашої націй і майбутнє Українисоціально орієнтова-

ної ринкової економіки. Від цього вибору залежить добробут нашої націй і 

майбутнє України. 
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Інфляція – це «тяжка хвороба» економіки з глибокими соціально-економіч-

ними наслідками. Її грізні симптоми зафіксовані в господарствах різних економі-

чних систем. Україна не є виключенням. В економіці України інфляція виникла 

ще в період існування СРСР в 50- 60-х роках XX ст. і була пов'язана з різким па-

дінням ефективності суспільного виробництва. Але носила вона прихований ха-

рактер. Через хронічний дефіцит, гроші утрачали свою значимість, навіть при 

стабільних цінах. Тепер інфляція стала явною, її масштаби наростають. Особли-

во це відчутно в останній період. Сучасна інфляція відбувається під впливом не 

тільки грошових, але і не грошових факторів і носить хронічний характер. 

http://sophus.at.ua/publ/2011_11_15_%2016_kampodilsk/section_5_2011_11_15_16/evoljucija_rozvitku_socialnogo_strakhuvannja/7-1-0-166
http://sophus.at.ua/publ/2011_11_15_%2016_kampodilsk/section_5_2011_11_15_16/evoljucija_rozvitku_socialnogo_strakhuvannja/7-1-0-166
http://sophus.at.ua/publ/2011_11_15_%2016_kampodilsk/section_5_2011_11_15_16/evoljucija_rozvitku_socialnogo_strakhuvannja/7-1-0-166
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Актуальність даної теми пов`язана з посиленням інфляційних тенденцій в 

економіці, значними негативними соціально-економічними наслідками та про-

блемами подальшого розвитку економіки України. 

Дану тематику розглядало чимало вчених, а саме: А. Гальчинський, В. 

Гейць, С. Дзюбик, Б. Кваснюк, М. Коваль, Т. Ковальчук, М. Савлук, А. Савчен-

ко, Б. Данілішин, Т.Унковський, Кораблін та інші. 

Варто зробити наголос на тому, що даний процес є лише одним із макрое-

кономічних заходів щодо поліпшення економічної ситуації, і якби там не було, 

його монетарна спрямованість здатна забезпечити лише цінову рівновагу, а з 

огляду на ситуацію, що склалася у державі цього надто замало, оскільки поряд 

із ціновою рівновагою ми повинні також отримати і фінансову та й ще забезпе-

чити економічний приріст. Більш того, суперечок між цими процесами не по-

винно бути, проте як свідчить дослідження, на сьогодні, це зробити у коротко-

строковій перспективі неможливо. Спроба пояснити це знову повертає нас до 

режиму таргетування, а саме до того набору монетарних інструментів, які вико-

ристовує НБУ, адже вони здатні зовсім подавити ділову активність суб’єктів го-

сподарювання та посилити кризові процеси (у тому числі це призведе до збіль-

шення рівня безробіття). Отже, під час розроблення макроекономічної політики 

та заходів щодо стабілізації та поліпшення економічної складової слід об’єктив-

но та не заангажовано досліджувати економічні виклики, та їх економічну при-

роду. Крім того, необхідно пам’ятати декілька важливих аспектів, а саме інфля-

ція в ринковій економіці призводить до спотворення головного джерела інфор-

мації щодо прийняття управлінських рішень – ціноутворення, оскільки саме рі-

вень цін надає можливість визначити пріоритетні напрями інвестування [1]. 

Постановка завдання. За мету визначено характер та причини сучасної 

інфляції в Україні та можливості її регулювання. 

Результати дослідження: Істотним елементом режиму інфляційного тар-

гетування є вибір таргетованої змінної. Якщо звернутися до світового досвіду, 

то на сьогоднішній день усі країни (а їх близько 30) використовують режим ін-

фляційного таргетування, як операційного таргета з використанням індексу 
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споживчих цін (ІСЦ) та застосуванням загального, а не базового показнику ін-

фляції [2]. 

Для будь-якої національної економіки інфляція є небезпечним процесом, 

який негативно впливає на фінансову і економічну системи. Інфляція – це пере-

повнення сфери обігу надлишковою грошовою масою за відсутності адекватно-

го збільшення товарної маси, що викликає знецінення грошової одиниці. Вона 

проявляється у формі зростання цін на товари і послуги, яке не зумовлене під-

вищенням їх якості, тобто відбувається знецінення грошей [3]. 

Проблема інфляції є доволі дискусійною як у наукових, так і в політичних 

колах. Представники різних економічних шкіл причини інфляції тлумачать по-

різному, але сходяться на тому, що інфляція – це процес знецінення грошей. 

Основним показником за допомогою якого вимірюється інфляція в країні 

є коефіцієнт інфляції, або індекс споживчих цін, він характеризує загальну змі-

ну цін на товари і послуги у поточному періоді у порівнянні з минулим. 

Індекс інфляції показує, наскільки змінилася вартість фіксованого набору 

товарів і послуг для споживачів у даному періоді стосовно попереднього. Спо-

живчий набір впроваджується централізовано, є однаковим для всіх регіонів 

України і являє собою набір самих характерних і важливих для домашнього 

споживання товарів і послуг [4]. В таблиці 1 наведено індекс інфляції в Україні 

в період з 2000 по 2018 роки. 

Таблиця 1 

Індекс інфляції в Україні за період з січня 2000 р. по грудень 2018 р. 

(у відсотках до попереднього періоду) 

 січень 
л

ютий 

б

ерезень 

к

вітень 

т

равень 

ч

ервень 

л

ипень 

с

ерпень 

в

ересень 

ж

овтень 

л

истопад 

г

рудень 

2

000 

1

04,6 

1

03,3 

1

02,0 

1

01,7 

1

02,1 

1

03,7 

9

9,9 

1

00,0 

1

02,6 

1

01,4 

1

00,4 

1

01,6 

2

001 

1

01,5 

1

00,6 

1

00,6 

1

01,5 

1

00,4 

1

00,6 

9

8,3 

9

9,8 

1

00,4 

1

00,2 

1

00,5 

1

01,6 

2

002 

1

01,0 

9

8,6 

9

9,3 

1

01,4 

9

9,7 

9

8,2 

9

8,5 

9

9,8 

1

00,2 

1

00,7 

1

00,7 

1

01,4 

2

003 

1

01,5 

1

01,1 

1

01,1 

1

00,7 

1

00,0 

1

00,1 

9

9,9 

9

8,3 

1

00,6 

1

01,3 

1

01,9 

1

01,5 
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2

004 

1

01,4 

1

00,4 

1

00,4 

1

00,7 

1

00,7 

1

00,7 

1

00,0 

9

9,9 

1

01,3 

1

02,2 

1

01,6 

1

02,4 

2

005 

1

01,7 

1

01,0 

1

01,6 

1

00,7 

1

00,6 

1

00,6 

1

00,3 

1

00,0 

1

00,4 

1

00,0 

1

01,2 

1

00,9 

2

006 

1

01,2 

1

01,8 

9

9,7 

9

9,6 

1

00,5 

1

00,1 

1

00,9 

1

00,0 

1

02,0 

1

02,6 

1

01,8 

1

00,9 

2

007 

1

00,5 

1

00,6 

1

00,2 

1

00,0 

1

00,6 

1

02,2 

1

01,4 

1

00,6 

1

02,2 

1

02,3 

1

02,2 

1

02,1 

2

008 

1

02,9 

1

02,7 

1

03,8 

1

03,1 

1

01,3 

1

00,8 

9

9,5 

9

9,9 

1

01,1 

1

01,7 

1

01,5 

1

02,1 

2

009 

1

02,9 

1

01,5 

1

01,4 

1

00,9 

1

00,5 

1

01,1 

9

9,9 

9

9,8 

1

00,8 

1

00,9 

1

01,1 

1

00,9 

2

010 

1

01,8 

1

01,9 

1

00,9 

9

9,7 

9

9,4 

9

9,6 

9

9,8 

1

00,2 

1

02,9 

1

00,5 

1

00,3 

1

00,8 

2

011 

1

01,0 

1

00,9 

1

01,4 

1

01,3 

1

00,8 

1

00,4 

9

8,7 

9

9,6 

1

00,1 

1

00,1 

1

00,1 

1

00,2 

2

012 

1

00,2 

1

00,2 

1

00,3 

1

00,0 

9

9,7 

9

9,7 

9

9,8 

9

9,7 

1

00,1 

1

00,0 

9

9,9 

1

00,2 

2

013 

1

00,2 

9

9,9 

1

00,0 

1

00,0 

1

00,1 

1

00,0 

9

9,9 

9

9,3 

1

00,0 

1

00,4 

1

00,2 

1

00,5 

2

014 

1

00,2 

1

00,6 

1

02,2 

1

03,3 

1

03,8 

1

01,0 

1

00,4 

1

00,8 

1

02,9 

1

02,4 

1

01,9 

1

03,0 

2

015 

1

03,1 

1

05,3 

1

10,8 

1

14,0 

1

02,2 

1

00,4 

9

9,0 

9

9,2 

1

02,3 

9

8,7 

1

02,0 

1

00,7 

2

016 

1

00,9 

9

9,6 

1

01,0 

1

03,6 

1

00,1 

9

9,8 

9

9,9 

9

9,7 

1

01,8 

1

02,8 

1

01,8 

1

00,9 

2

017 

1

01,1 

1

01,0 

1

01,3 

1

00,9 

1

01,3 

1

01,6 

1

00,2 

9

9,9 

1

02,0 

1

01,2 

1

00,9 

1

01,0 

2

018 

1

01,5 

1

00,9 

1

01,1 

1

00,3 

1

00,0 

1

03,0 

9

9,3 

1

00,0 

1

01,9 

1

01,7 
- - 

 

У результаті проведеного аналізу індексу інфляції можна зробити висно-

вки, що на сьогодні для національної економіки все ще актуальною залишаєть-

ся боротьба із загальним зростанням цін та його негативними соціально-

економічними наслідками. 

Основними соціально-економічними наслідками інфляції майже завжди є 

перерозподіл національного доходу і багатства між різними групами суспільст-

ва, економічними і соціальними інститутами довільним і не прогнозованим чи-

ном. В результаті росту цін відбувається зниження конкурентоспроможності 

національних товарів, внаслідок чого зростає імпорт і зменшується експорт, ба-

нкрутують національні виробники, росте попит на більш стабільну іноземну 
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валюту, посилюється відтік капіталів за кордон, а це сприяє зниженню політич-

ної стабільності у суспільстві [6]. 

Висновки: Як бачимо, інфляція – це складний багатопрофільний процес, 

її наслідки завдають серйозної шкоди економіці країни та її населенню. Інфля-

ційні процеси в Україні за досліджуваний період відбувалися за різних причин, 

як зовнішніх так і внутрішніх. Зокрема, це дефіцит бюджету, зростання держа-

вного боргу, надмірна емісія грошей, монополізація виробництва, незбалансо-

ваність інвестицій, загострення соціально-політичної ситуації в країні тощо. До 

негативних наслідків інфляційних процесів можна віднести зниження реальних 

прибутків населення, знецінення заощаджень населення, втрата зацікавленості 

виробників у створенні якісних товарів. 

Заходи антиінфляційного регулювання інфляції в Україні такі: 

- розробка та втілення в життя комплексних програм розвитку економіки; 

- проведення послідовної антимонопольної політики та створення широ-

кої мережі економічної інформації для підприємств; 

- посилення стимулів виробничого накопичення; 

- зміна структури виробничих фондів з метою розширення виробництва 

товарів народного споживання; 

- стимулювання кредитної та інвестиційної діяльності банків та обмежен-

ня покриття дефіциту коштів за рахунок банківського кредиту; 

- вдосконалення податкової системи;  

- підвищення ефективності грошово-кредитної політики, забезпечивши  

взаємозв’язок усіх елементів ринкового механізму товарно-грошових відносин. 

Отже, найбільшої ефективності проведення антиінфляційної політики 

можна досягти лише за умов комплексного використання всіх можливих спосо-

бів боротьби з інфляцією. Інфляційні процеси та економічні кризи не оминули 

жодної країни, проте навіть найважчі з них зазвичай завершувалися оновленням 

економіки та її зростанням. Україні необхідно використовувати той досвід і ме-

тоди, які допомогли вийти іншим країнам з кризи і подолати інфляцію, але з 

врахуванням особливостей національної економіки. 
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МЕТОДИ ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЇ «БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ»  

НА РИНКАХ УКРАЇНИ 

 

Чернова Є. І.,  

студентка факультету маркетингу  

Київський національний економічний  

університет імені Вадима Гетьмана  

м. Київ, Україна 

Актуальність теми. Лише століття тому відомі нині індустрії, такі як ав-

томобільна промисловість, нафтохімія, фармацевтика та консалтинг були нечу-

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/
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ваною новинкою. Ще 30 років назад відкриттям були біотехнології, експрес-

доставка та розпродажі, але якщо перестати дивитися назад та заглянути впе-

ред? Скільки індустрій, невідомих зараз, будуть існувати тоді?  

Мета.  Дослідження методів застосування стратегії «блакитних океанів» 

вітчизняними компаніями як  інструменту досягнення стратегічного успіху.  

Результати дослідження. Відповідно до останніх аналітичних дослі-

джень, лише у промисловості кількість секторів, порівняно з минулими роками, 

зросла з 10 до 20, у єдиній тоді сфері сервісу зараз почали розрізняти 7 секто-

рів: від надання інформаційних послуг до охорони здоров’я та соціальної допо-

моги, тобто якщо раніше для системи класифікацій пріоритетним було стандар-

тизація та цілісність, то зараз ефективним є стратегія економічного зростання  

шляхом освоєнням в першу чергу нових ринків – «блакитних океанів».  

З розвитком технологічного прогресу виробники отримали можливість 

створювати безпрецедентні товари та послуги, проте падіння торгівельних 

бар’єрів між різними країнами й швидке поширення інформації про характери-

стики товару та ціну на нього, не сприяють збільшенню попиту. Нещодавня 

статистика ООН навіть показала зниження кількості споживачів на розвинених 

ринках різних  країн. Стандартизація продуктів та послуг, запеклі цінові війни 

та скорочення розмірів прибутку призводять до того, що все в більшій кількості 

галузей пропозиція перевищує попит. 

Сучасним менеджерам виявити проблеми та подолати їх не складає труд-

нощів, однак розробити вдалий стратегічний план щодо покращення існуючої 

бізнес-моделі для уникнення подальших складнощів є важкою задачею. В умо-

вах динамізму галузей  актуальним є  вивчення та аналіз закордонного досвіду 

стосовно методів організації виробництва та управління, формування стратегі-

чного менеджменту з метою адаптації його до сучасних умов українського біз-

несу, адже у технології виробництва немає ніякої внутрішньої цінності, цін-

ність створюється за допомогою бізнес-моделі, завдяки якій ця технологія ви-

ходить на ринок. Саме вдало розроблена стратегія є запорукою успіху. 

Дотепер пріоритетним у стратегічному мисленні компаній було конкуру-
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вати на існуючих ринках – «червоних океанах», де кон’юнктура  заздалегідь 

задана, правила гри знаходяться у жорстких рамках та опоненти давно відомі. 

Основним показником «червоного океану» є жорстока конкуренція, і чим вона 

вища, тим нижче потенційний прибуток та більші витрати. Аналізуючи бізнес-

проекти останніх років можна навести таку статистику: зі 108 новостворених 

компаній, 86 % діяли у «червоному океані» ставлячи собі за мету покращити 

існуючу пропозицію у галузі і лише 14% прагнули виходу на нові ринки («бла-

китний океан»). На долю перших припадало 62% загальних доходів галузі, але 

частка чистого прибутку сягала лише 39%, тоді як ті підприємства, що інвесту-

вали у створення нових ринків отримали 31% загального доходу, але забезпе-

чили себе 61% загального чистого прибутку.  

Блакитний океан – це, ті галузі промисловості/виробництва, які не існу-

ють на сьогодні, нікому невідомі простори ринку вільні від конкуренції. Особ-

ливою характеристикою цієї стратегії є відсутність конкуренції, тобто тут по-

пит створюється, а не є предметом запеклої боротьби. Формування та реалізація 

стратегії «блакитного океану» повинна стати основним завданням стратегічно-

го управління організацією, яке передбачає вибір стратегічної концепції та 

здійснення відповідно до неї стратегічного планування, орієнтованого на нову 

ринкову нішу. 

Стратегія «блакитного океану» базується на шести принципах розробки:  

1) Реконструкція ринкових кордонів  

2) Фокус на загальній картині, а не на цифрах 

3) Вихід за межі існуючого попиту 

4) Правильне визначення стратегічної послідовності 

Та таких принципів втілення: 

1) Подолання основних організаційних перешкод  

2) Включення реалізації в стратегію 

Існує два способи створення блакитного океану: 

 Створення абсолютно нової галузі  

 Створення «блакитного простору» всередині «червоного океану» 
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Українським компаніям доцільніше застосувати другий варіант. Однак це 

неможливо зробити без такого аспекту як інновація цінності – наріжного каме-

ню стратегії «блакитних океанів».  

Для створення нової цінності використовується модель 4-х дій (the elimi-

nate-reduce-raise-create grid, або ж ERRC Grid): 

1) Ліквідація (які фактори, що являються обов’язковими для галузі, 

варто ліквідувати) 

2) Зниження (які фактори варто значно знизити у порівнянні з існую-

чими в галузі стандартами) 

3) Створення (які фактори, що раніше не існували треба створити) 

4) Підвищення (які фактори варто значно підвищити у порівнянні з іс-

нуючими у галузі стандартами) 

Інновація цінності створюється в тій галузі, де дії компанії позитивно 

впливають на структуру витрат і на пропозицію цінності покупцям. Зниження 

витрат спрямоване на відкидання або зменшення елементів конкурентної галу-

зі, тобто факторів, що цю конкуренцію зумовлюють. Споживча цінність зростає 

завдяки створенню та розвитку факторів, які ця галузь до того ніколи не пропо-

нувала. З часом витрати стають ще меншими за рахунок ефекту масштабу ви-

робництва внаслідок великих обсягів продажів, що генеруються ідеальною цін-

ністю. Знижуючи витрати і разом з тим підвищуючи цінність для покупця, ком-

панія може досягти значного збільшення цінності, як для себе так і для спожи-

вачів. Оскільки цінність для споживача виходить з корисності та ціни, яку про-

понує компанія, а компанія створює власну цінність через витрати і ціну, стра-

тегія блакитного океану ефективна лише тоді, коли цілісна система корисності 

витрат і ціни правильно вирівняна. Саме підхід до всієї системи робить ство-

рення блакитного океану обґрунтованим.  

Прикладом створення інноваційної цінності є відомий на весь світ цирк 

дю Солей (Cirque du Soleil). У той час як цирк дебютував, його опоненти були 

зайняті розподілом контрольних позицій ринку та захоплення споживчого по-

питу, замість того, аби удосконалювати циркові номери.  Збільшення витрат на 
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утримання відомих дресирувальників та акторів та водночас збільшення кількос-

ті екзотичних тварин аж ніяк не ставало причиною збільшення прибутків, а нав-

паки прибутки різко погіршувалися, а попит поступово спадав. Замість того, щоб 

намагатися обігнати конкурентів традиційними способами, пропонуючи збіль-

шення веселощів та переживань, Cirque du Soleil запропонував сміх та пережи-

вання разом з розумовою витонченістю та акторською майстерністю театру. 

Проаналізувавши ринок Cirque du Soleil визначив, що утримання великої 

кількості тварин несе за собою величезні економічні затрати, а попит на шоу з 

тваринами дедалі падає через стурбованість суспільства щодо моральності й 

законності утримання та показу тварин у цирку. Цирк вирішив повністю від 

цього відмовитися. Ще одним фактором конкурентної переваги у цирках тоді 

було жоглювання. Проте Cirque du Soleilі і цьому поклав край, оскільки воно 

розсіює увагу глядачів, вимушених постійно переводити свій погляд з одного 

кільця на інший.  

Cirque сформував три основні речі, які приваблюють глядачів: клоуни, 

тент та класичні акробатичні номери. Замінивши гумор клоунів з дешевого на 

більш витончений та кмітливий, водночас додавши додаткового шарму тенту, 

прикрасивши його неперевершеним зовнішнім оздобленням та розбавивши ак-

робатичні номери акторським талантом, цирк створив свій «блакитну нішу» у 

«червоному океані». 

Висновки. Таким чином на основі проведених досліджень можна ствер-

дити, що дійсність вимагає від компаній розуміння стратегічної логіки обох ти-

пів океанів. Поняття конкуренції оволоділо «червоним океаном», як в теорії так 

і на практиці, що збільшує необхідність створення «блакитного океану». Дослі-

дження особливостей використання «блакитного океану» показали, що цей 

процес неможливий без створення нової цінності для споживача. Вибір страте-

гії на основі виявлення ключових факторів конкуренції відповідно до виділених 

етапів даного процесу дозволять підприємствам підвищити ефективність діяль-

ності і тим самим забезпечити високий рівень конкурентоспроможності  у май-

бутньому.    
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У період економічної кризи та її подолання, коли зростає мінливість умов 

господарських процесів, розмір активів скорочується, знижується їхня ліквід-

ність, будь-яке підприємство повинно підтримувати відповідний рівень фінан-

сової стабільності заради ефективного розвитку, вдосконалюючи свою діяль-

ність або застосовуючи нові важелі впливу для досягнення нормальних показ-

ників. Безперебійність процесу виробництва, реалізації, забезпечення достатнім 

обсягом власного капіталу зможуть посилити фінансовий стан та забезпечити 

позитивні умови функціонування відповідного підприємства. 
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Проблематика ефективної діяльності підприємств у ринкових умовах є 

предметом постійної уваги дослідників. Н.М. Богацька, А.В. Кохан та Я.Л. 

Майданюк у своїх дослідженнях акцентували увагу на чинниках сталого розви-

тку суб’єктів господарювання в економічному середовищі. Вони відзначали, що 

характерними рисами або факторами сталого розвитку підприємства чи органі-

зації є:  

- фінансова стабільність і позитивна динаміка у прибутковості, дохідності;  

- наявність замовників, клієнтів чи споживачів продукції або послуг як дже-

рела доходів підприємства;  

- комфортність праці, компетентність, соціальна захищеність у забезпечені 

персоналу – тобто, фактори, які створюють конкурентні переваги в резуль-

тативності праці персоналу;  

- позитивний вплив результатів діяльності на суспільну свідомість з точки 

зору охорони навколишнього середовища і споживання енергетичних ресу-

рсів;  

- позитивна оцінка методів і етики діяльності підприємства суспільством, пе-

рсоналом і партнерами у бізнесі [1].  

Фінансова стабільність підприємства, як базова передумова його ефекти-

вного розвитку, в узагальненому вигляді є комплексною категорією, що харак-

теризує стан, структуру та напрями використання фінансових ресурсів підпри-

ємства, здатність його виконувати свої зобов'язання, а також ступінь захищено-

сті капіталу від фінансових ризиків та можливість забезпечувати розширення 

діяльності без збільшення залежності від зовнішніх джерел фінансування [2, 

с.29]. 

За даними Державної служби статистики України щодо фінансових ре-

зультатів вітчизняних підприємств (рис. 1), можна помітити наступну тенден-

цію – рівень ефективного розвитку вітчизняних підприємств знижується [3]. 

Дана тенденція спровокована низкою факторів: недостатність власного капіта-

лу та дефіцит внутрішніх джерел, політичний, економічний стан країни в ціло-

му, застарілі форми управління, повільне впровадження науково-технічних до-
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сягнень, нераціональне використання ресурсів, погано кваліфікований персонал 

і т.д.  

Рис. 1. Динаміка кількості прибуткових та збиткових підприємств України у 

період 2014-2018 р.р. 

Проаналізувавши вищеописані дані, можна зробити висновок, що прибу-

тковість вітчизняних підприємств поступово спадає і цим самим створює нега-

тивний вплив як у мікро-, так і в макросередовищі країни.  

Не зважаючи на загальну тенденцію до спаду прибутковості підпри-

ємств, українська економіка має доволі потужні компанії, які роблять чималий 

внесок у стимулювання її розвитку. Звичайно, мова не йде про малі та середні 

підприємства, які спеціалізуються на потребах певної групи населення або про 

ті, що займаються дещо обмеженими видами діяльності чи задоволенням пот-

реб споживачів на загальному побутовому рівні, а про потужних гігантів, які 

на певному етапі забезпечують життєздатність будь-якої сфери всіх інших 

субꞌєктів господарювання.  

За рейтингом «200 найбільших компаній України 2017 року», що розро-

блений інтернет-ресурсом «БизнесЦензор» на основі фінансової звітності під-

приємств, найприбутковішою компанією України є НАК «Нафтогаз України» 

(рис. 2). Разом зі своїми дочірніми підприємствами НАК в 2017 році отримала 

39 млрд грн чистого прибутку. Другою найприбутковішою компанією країни є 

Південний гірничо-збагачувальний комбінат – один з найбільших виробників 

залізної руди в Україні. До рейтингу, з прибутком в    6 млрд грн, також потра-

пив один із найпопулярніших телекомунікаційних операторів «Київстар» [4]. 
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Рис. 2. Найприбутковіші компанії України 2017 р., млрд.грн. 

Запорукою успіху НАК «Нафтогаз» стала перемога над Газпромом у Сто-

кгольмі, збільшення видобутку газу та транзиту, що значно підвищило конку-

рентоспроможність. У даній компанії почала функціонувати система внутріш-

нього контролю та збільшилась увага щодо погашення кредиторської заборго-

ваності, продовжується запровадження єдиних стандартів звітності, управління 

персоналом, захисту довкілля та безпеки праці.  

Успіх Південного ГЗК напряму залежить від того, що дане підприємство 

є лідером у гірничо-видобувній сфері. Продукція комбінату надходить на мета-

лургійні підприємства України, Польщі, Чехії, Словаччини, Югославії, Румунії. 

Північний ГЗК, у свою чергу, входить у «Метінвест» - міжнародну вертикально 

інтегровану гірничо-металургічну компанію, яка реалізує продукцію через вла-

сну торгову мережу по всьому світу, а також має масштабне інвестиційне поле. 

«Нафтогазвидобування» займає відносно високу позицію у рейтингу, так 

як спеціалізується на одній із найприбутковіших галузей не лише у країні, а й у 

світі – нафтогазовидобування. Дане підприємство збільшило свій прибуток за 

рахунок детально розробленої довгострокової стратегії  та за допомогою нових 

інвестиційних проектів, що значно посилили фінансову стабільність. 

Вихід компанії «Київстар» у ряд із вищеописаними підприємствами за-

вдячує широкомасштабності та якості послуг даного мобільного оператора. За-

вдяки інноваційному підходу до формування тарифів число користувачів знач-
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но зросло – за четвертий квартал 2017-го року на 400 тис. у порівнянні з анало-

гічним періодом 2016-го. Інвестиції компанії були спрямовані на розвиток пок-

риття мережі 3G та підготовку до 4G [5]. 

Проаналізувавши успішність та результативність вищеописаних підпри-

ємств, можна зробити висновок, що відновлення, підтримка, а також виведення 

на новий рівень фінансової стабільності прямо залежить від реструктуризації й 

удосконалення, ефективного моніторингу та обліку результативності. Підняти 

рівень прибутковості та ефективності підприємства можна за допомогою чітко 

сформованої стратегії, яку розробляють на основі аналізу стану результативно-

сті діяльності. Він, в свою чергу, базується на порівнянні фінансової стабільно-

сті із попередніми періодами, використовуючи методи факторного аналізу, про-

гнозування, на основі динаміки грошових потоків, особливо позитивного руху 

коштів від операційної діяльності після завершення реалізації негайних напря-

мів відновлення й після закінчення модернізаційних процесів [6]. Досягнення 

фінансової стабільності можливе лише за умови використання елементів сучас-

ного менеджменту та новітніх підходів до управління не тільки персоналом, а й 

фінансовими активами, своєчасної реакції на зміни зовнішнього середовища та 

стратегічного бачення майбутнього стану підприємства.  

Підсумовуючи все вищеописане, можна вкотре переконатися, що фінан-

сова стабільність займає провідне місце у ефективній діяльності підприємств, 

яка проявляється у здатності певного субꞌєкта господарювання обирати та дося-

гати свої цілі, залучаючи всі наявні ресурси. Здійснення даного процесу вклю-

чає у себе також орієнтацію на розвꞌязання соціальних, екологічних, фінансових 

проблем як суспільства, так і самого підприємства, адже відбувається співвід-

ношення витрат та результатів [7, с.76]. У свою чергу, фінансова стабільність 

дає змогу забезпечити безперебійне проведення розрахунків, ефективний роз-

поділ фінансових ресурсів та можливість управління фінансовими ризиками. 

Вона дозволяє протистояти негативним економічним потрясінням у майбут-

ньому та запобігти їх негативному впливу на підприємство.  
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Парфієнко В.О., 
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Херсонський національний технічний університет, 
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У процесі комунікації канали поширення реклами займають найбільш 

важливе місце, бо саме вони дозволяють її доносити до аудиторії. Формування 

змісту рекламного звернення передбачає певну мотивацію, яка забезпечить від-

повідну реакцію його одержувача. Тільки чітко усвідомивши мотив, викорис-

тання якого у конкретному рекламному посланні може бути ефективним, роз-

робники рекламного звернення можуть сформулювати його основну ідею. 

Теорія мотивації є одним з найбільш масштабних розділів психологічної 

науки, великий внесок в який внесли 3. Фрейд, А. Маслоу, Ф. Герцберг,                    

Д. Маклелланд, Л. Портер, Е. Лоулер і багато інших. Разом з тим, мотивацій-

ним аспектам у розробці рекламних звернень значну увагу приділяли такі дос-

лідники, як М. Блюм, Н. Молоткова, Т. Лук'янець, Аджив Батра, Джон Дж. 

Майерс, І. Вікентьєв. У найбільш загальному вигляді мотив визначається як 

внутрішній психологічний стан, що рухає особистістю, в тому числі, в процесі 

ухвалення рішення про покупку [1,4]. 

Рекламне звернення є центральним елементом рекламного впливу на оде-

ржувача, адже дає уяву про самого комунікатора, його потенційних покупців і 

цільову аудиторію.  Рекламне звернення припускає певну мотивацію спожива-

ча, тобто, з боку комунікатора, бажана послідовна реакція одержувача реклам-

ного звернення. Що є можливим тільки за умови використання мотиву, який 

збігається із потребами і викликає інтерес у одержувача (рис. 1).  
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Рис. 1. Мотив споживача в процесі ухвалення рішення про покупку [1-2] 

 

Саме рекламне звернення є інструментом рекламної діяльності та досягнення її 

загальної мети, а також носієм емоційного і інформаційного впливу на спожи-

вача на етапах рекламної кампанії. Його зміст не є лише суцільною інформацію, 

якою здається на перший погляд, а частіше всього складним психологічним 

програмуванням людей, вплив якого поділяється на рівні:  

 когнітивний (передавання інформації, повідомлення),  

 афективний (формування ставлення),  

 сугестивний (навіювання),  

 конативний (визначення поведінки і підштовхування до дій).  

Процес формування рекламного звернення, безпосередньо, дуже схожий 

на технологію створення і виготовлення продукту, що в подальшому буде рек-

ламуватися, і складається з двох основних етапів: створення ідеї звернення і 

його виробництва. Творчий характер є найважливішою характеристикою всього 

процесу, в якому його мотиваційні аспекти виявляють сенс вчинків. Їх установ-

ки можуть бути різні, деякі знаходяться на підсвідомому рівні, а тому визнача-

ються не без допомоги психологічного аналізу за непрямим опитуванням спо-

живачів. Більшість науковців [2-4,6] вирізняють три типи мотивів у рекламних 

повідомленнях: раціональні, емоційні, моральні. 
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Економічний мотив ґрунтується на природному бажанні споживачів доці-

льно витрачати кошти, заощаджувати; мотив здоров'я використовується для ре-

кламування здорового способу життя, корисних продуктів, особистої гігієни; 

мотив надійності та гарантій, зумовлений прагненням людства захистити себе 

від небезпечних, непередбачуваних ситуацій; мотив зручності та додаткових 

переваг передбачає полегшення певної роботи, створення додаткових зручнос-

тей [5, с.323], які складають сукупність прикладів раціональних мотивів. 

Емоційні мотиви виникають без ретельного обдумування і виявляються в 

нераціональних рішеннях під впливом рекламного звернення стосовно покупки 

товарів споживачами. Таким типом мотивування визначають мотив страху, мо-

тив значущості й самореалізації, мотив свободи, мотив відкриття, який ґрунту-

ється на бажанні людини пізнавати нове, мотив гордості та патріотизму, мотив 

любові, мотив радості [2, с.112]. 

Заклики суспільство бути порядним, чесним, справедливим формують 

комплекс моральних мотивів [3-4]:  

 екологічний мотив, 

  мотив справедливості, 

  мотив порядності, що ґрунтується на основоположних моральних 

цінностях (чесності, доброті, охайності), 

  мотив співчуття, що визначається ставленням до горя або гострих 

проблем інших людей, 

 мотив самозадоволення, 

 розважальність. 

В окремих випадках для досягнення кращого ефекту доцільніше викорис-

товувати відразу кілька мотивів, в яких довше пам'ятають розважальні момен-

ти, аніж серйозні, що є корисним для розвитку позитивного ставлення до това-

ру ще до того, як він надійде у продаж. Адже якщо один мотив не стимулює 

споживача до купівлі, то поряд буде інший, на який людина має звернути увагу. 

Таким чином, розробникам рекламних повідомлень доцільним є постій-

ний моніторинг мотиваційних аспектів поведінки споживачів та їх трансформа-
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цій, щоб дістати бажаний ефект їх дії. Мотиваційні аспекти розробки реклам-

них звернень так само різноманітні, як і різноманітні споживчі потреби, можли-

вості і засоби їх задоволення. Удосконалення споживчого профілю цільової ау-

диторії сприяє підвищенню сили впливу рекламного звернення, крім того, зни-

женню дії установок, що перешкоджають споживачу і, в той же час, посиленню 

інтенсивності позитивної мотивації.  
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В сучасному житті однією з важливих форм реалізації прав на соціальний 

захист стає соціальне страхування. Одним з найважливіших його видів є зага-

льнообов'язкове державне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працез-

датності та витратами, зумовленими похованням, що передбачає матерiальне 

забезпечення громадян у зв'язку iз втратою заробітної плати внаслідок тимча-

сової втрати працездатностi, вагітностi та пологів, а також часткову компенса-

цію витрат, пов'язаних зі смертю застрахованої особи або членів її сім'ї, окрім 

того надання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду соціального стра-

хування із тимчасової втрати працездатності [1, с. 149]. Сучасна система соціа-

льного страхування вирішує важливі завдання, такі як: збереження та віднов-

лення працездатності активного населення країни; матеріальна допомога гро-

мадянам, які втратили працездатність з тих чи інших причин. 

Сучасний стан соціального страхування з тимчасової втрати працездатно-

сті не дозволяє стверджувати про його успішне функціонування. Сьогодні гост-

ро постають питання: перерозподілу єдиного внеску між роботодавцями та 

працівниками з одночасним підвищенням розміру заробітної плати; звільнення 

цього виду страхування від фінансування заходів нестрахового характеру; впо-

рядкування виплат застрахованим особам залежно від їх участі у страховій сис-

темі та їх поступового підвищення. 
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Створена в Україні система загальнообов’язкового державного соціаль-

ного страхування за загальними положеннями відповідає міжнародним систе-

мам, однак за механізмом функціонування вона значною мірою містить старі 

адміністративні методи управління з наявністю тих елементів, для яких ще не 

створені ринкові умови [5, с. 196].   Отже, в першу чергу, необхідно вітчизняну 

систему соціального страхування прив’язати до національних сучасних умов 

соціально-економічного розвитку. Її реформування потрібно розпочати з 

управління, оскільки в діяльності відповідного страхового фонду є проблеми, 

які полягають в обмеженості власних фінансових ресурсів, що актуалізує пи-

тання їх оптимізації, пошуку нових джерел.  

Наукові підходи до зміцнення фінансової бази цього виду соціального 

страхування різні, однак його фінансову стабільність можливо забезпечити 

тільки на основі зростання розміру заробітної праці та збільшення її частки у 

структурі ВВП та собівартості продукції. З метою збільшення фінансових ресу-

рсів соціального страхування доцільно використовувати альтернативні джерела 

формування їхніх бюджетів [2, с. 106].  Одним із резервів поповнення дохідної 

частини бюджетів фондів є капіталізація фінансових ресурсів з розміщенням 

тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках у комерційних банках. 

Для покращення діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності необхідно: не допускати порушень законодавства при 

проведенні тендерних процедур; підвищити ефективність використання коштів 

для фінансування матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за-

страхованим особам і на утримання органів фонду; поліпшити якість управлін-

ських дій щодо руху коштів Фонду. Разом з тим вимагає удосконалення процес 

планування, затвердження бюджету Фонду на плановий рік, здійснення контро-

лю за його виконанням. Необхідно внести зміни у методику планування та про-

гнозування видатків бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності оскільки згідно з діючою практикою планові показники 

розраховуються на основі середньорічних величин за попередні роки, що є не-

ефективним [4, с. 336].   
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Одним із шляхів скорочення видатків бюджету Фонду соціального стра-

хування з тимчасової втрати працездатності є впорядкування фінансування 

оздоровчих заходів. Від часу, коли Фонд підпорядковувався профспілкам, у йо-

го видатках зберігаються витрати на утримання дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, придбання новорічних подарунків та оздоровлення дітей. Звичайно, усі ці 

заходи потрібні, але вони не повинні фінансуватися за рахунок страхових кош-

тів [3, с. 19]. Дедалі проблематичнішим стає фінансування санаторно-

курортного лікування, оскільки ціни на путівки постійно зростають, що знач-

ною мірою пов’язано з руйнуванням мережі оздоровчих закладів у відомчому 

та профспілковому підпорядкуванні. Загалом витрати на оздоровчі заходи ста-

новлять досить значну частку у видатках Фонду, проте немає чіткої відповідно-

сті страховим принципам. 

Отже, для успішного функціонування системи соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності необхідно впровадити такі пропозиції: удо-

сконалити фінансове управління коштами фонду; проводити фінансування ди-

тячих спортивних шкіл, оздоровчих таборів, новорічних подарункових наборів 

для дітей працівників за рахунок коштів профспілкових організацій, а не за ра-

хунок фонду; переглянути порядок нарахування і виплати соціальної допомоги 

з тимчасової непрацездатності; забезпечити відповідність страховим принци-

пам та впорядкувати фінансування оздоровчих заходів, санаторно-курортного 

лікування; об'єднати страхові послуги, які надають Фонд соціального страху-

вання з тимчасової втрати працездатності та Фонд соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві в один страховий фонд з доповненням ме-

дичним страхуванням.  
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В умовах сучасної ринкової системи конкурують не лише товари, послуги 

та ціни, а й імідж організації. Зміна приоритетів у державі внесла зміни до імі-

джу знань та освіти. Імідж стає одним з основних інструментів покращення ри-

нкового становища організації і, отже, об'єктів управління.  

Відповідно Закону України «Про освіту»  невід’ємним складником сис-

теми освіти є позашкільна освіта. Метою позашкільної освіти є розвиток здіб-

ностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спо-

рту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, 

вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або 

професійної діяльності [1]. Для якісної педагогічної діяльності закладу позаш-

кільної освіти керівнику та педагогічного складу необхідно розуміти і виражати 

готовність до якісного оновлення своєї діяльності.  Стосовно діяльності систе-
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ми позашкільної освіти слід зазначити, що кількість закладів позашкільної осві-

ти як виробників освітніх послуг, навчально-методичної та науково-технічної 

продукції достатньо велика.  До того ж, ситуація на ринку освітніх послуг сьо-

годні така, що пропозиція значно перевищує попит. Усе це зумовлює невисокий 

ступінь монополізму у сфері освітніх послуг у порівнянні з іншими сферами 

господарства та промисловості та розширює поле конкурентності між окреми-

ми позашкільними навчальними закладами за своїх споживачів. Таким чином, в 

умовах ринку всі виробники освітніх послуг знаходяться між собою у відно-

шеннях конкуренції - суперництва за кращу реалізацію своїх інтересів і залу-

чення більшої кількості споживачів позашкільних освітніх послуг [2]. 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що успіх будь-якої орга-

нізації залежить від безлічі факторів і одним з важливих аспектів загального 

сприйняття та оцінки організації є враження, яке вона справляє, тому сучасні 

організації впритул стикаються з необхідністю формування і розвитку свого 

позитивного іміджу. Управління формуванням позитивного іміджу закладу 

освіти можна розглядати як важливий сучасний компонент методичного проду-

кту і менеджерські напрацювання в особі керівника-директора, як ресурс роз-

витку освітнього закладу. Позитивний імідж сприяє підвищенню престижу за-

кладу та конкурентоспроможності закладу. Формування позитивного іміджу 

закладу освіти та його підтримка впливає не тільки на посилення конкурентос-

проможності та його перспективності, але і в цілому дозволяє свідчити про рі-

вень розвитку освіти в регіоні. На сьогоднішній день розгортається суперницт-

во, де  заклади освіти вдаються до різних форм конкуренції, серед яких значна 

роль відводиться іміджу. Тому виникає необхідність створення власної моделі 

для опису іміджу сучасного закладу освіти, його структурних компонентів та 

механізмів формування.  

Найбільш узагальнене визначення іміджу, на нашу думку, пропонує 

А. Калюжний: «імідж будь-якого обʼєкта - це нестереотипний образ, який може 

мати стереотипну оцінку (а може і не мати її), образ, який може мати раціона-

льні або емоційні ознаки, що виник у психіці людини - у сфері її свідомості або 
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підсвідомості в результаті або прямого сприйняття тих чи інших характеристик 

певного обʼєкта, або непрямого на підставі сприйняття вже оціненого кимось 

образу, на підставі сприйняття оцінки цього образу, сформованого у психіці 

інших людей» [3, с. 23]. Узагальнена класифікацію іміджу надано в табл.1 

Таблиця 1 

Критерії класифікації Характеристика 

За критерієм спрямованості вияву Зовнішній і внутрішній 

За емоційним забарвленням Позитивний і негативний 

За цільовою настановою Природний і штучний 

За способом виникнення Свідомий та несвідомий 

За ступенем раціональності 

сприйняття 

Когнітивний та емоційний 

За критерієм цілевизначення Цілеспрямовано сформований та 

стихійний 

За механізмом формування Керований та некерований 

За джерелом впливу на імідж Самокерований та керований ззовні 

За змістовим наповненням 

та відповідністю його специфіці 

конкретної діяльності 

 Професійний імідж 

 Імідж керівника, 

 Імідж організації, імідж установи, 

 Політичний імідж, 

 Імідж території,  

 Імідж ідеї, проекту, імідж бренду, 

товару, 

 Особистісний імідж людини; 

 Імідж середовищний, вербальний, 

кінетичний, візуальний, габітарний 

тощо 



91 
 

Перевірка ефективності 

Імідж - крихке явище: досить один раз надати неякісну освітню послугу 

або натрапити на неетичну поведінку педагога закладу, як репутація  навчаль-

ного закладу в очах батьків та учнів різко падає, тому імідж закладу залежить 

від кожного працівника. Для формування позитивного іміджу закладу освіти 

необхідно пройти основні етапи формування іміджу (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Етапи формування іміджу організації 

Процес формування і розвитку іміджу закладу освіти, а він являється ко-

рпоративним іміджем - це складний процес, який вимагає великих зусиль і ува-

ги. Процес формування і розвитку іміджу може виглядати таким чином (рис. 2) 

 

 

 

 

              

Рис. 2 Процес формування та розвитку  корпоративного іміджу 

Формування позитивного іміджу навчального закладу - це процес, у 

ході якого створюється якийсь спланований образ на основі наявних 

ресурсів. Кожний керівник закладу освіти спроможний поліпшити як власний 

імідж, так і імідж свого закладу, використовуючи наявні інструменти та методи 

впливу. Суть в тому, щоб змотивувати інших людей бачити все таким, як ви 

цього бажаєте, але більшість закладів освіти бачать власний імідж у стабільно-

му якісному навчальному процесі, який тримається на ентузіазмі педагогів [4]. 

Етапи формування позитивного іміджу наведено в табл.2. 

Оцінка поча-

ткового імі-

джу 

Розробка 

плану  щодо 

покращення 

іміджу 

Реалізація 

розробленого  

плану  

Оцінка 

отриманого  

результату-

іміджу 

Визначення місії закладу Визначення цільової аудиторії 

Планування Мотивація членів колективу 

Реалізація заходів  
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Таблиця 2 

Етапи формування іміджу закладу освіти 

Вид іміджу Заходи  щодо формування 

Початковий 

імідж 

Створення особистого іміджу керівника, власної 

концепції закладу освіти, що приваблювала б новизною та 

актуальністю; робота з кадрами, добір їх і розстановка;  

укладання угод із ВНЗ, створення оптимальних умов, які за-

безпечували б універсальність та елітарність освіти. 

Прогресуючий 

імідж 

Заходи щодо створення реклами через засоби 

масової інформаціїю. 

Сталий імідж Стійка позитивна суспільна думка, сформована за допомо-

гою фактичних даних за підсумками високих результатів на-

вчання;  ліцензування; загальновизнана популярність. 

Імідж організації є існуючою в свідомості людей системою соціальних 

уявлень, цінностей, образів і оцінок, втіленням яких вона є. Структура  іміджу 

організації на ринку освітніх послуг містить вісім компонентів: діловий імідж 

закладу, імідж послуги, імідж споживачів освітніх послуг, внутрішній імідж, 

імідж лідера, імідж персоналу, віртуальний імідж, соціальний імідж та бізнес-

імідж. 

Сучасний освітній заклад - це відкрита, пов’язана з багатьма суспільними 

інститутами соціально-педагогічна система, про яку дедалі частіше говорять як 

про сферу послуг. Тому під управління формуванням позитивного іміджу за-

кладу освіти ми розуміємо менеджерські тенденції та модель дій керівництва 

закладу, щодо його позиціювання з-поміж інших освітніх закладів.  

Таким чином, завданням директора освітнього закладу є визначення зміс-

ту внутрішнього та зовнішнього іміджу закладу освіти, вироблення стратегії 

формування та ретельне планування роботи на кожному етапі створення іміджу 

закладу. Важливо розуміти, що імідж закладу на ринку освітніх послуг, як по-

зитивний образ може бути сформований лише у випадку надання якісних пос-

луг споживачу, створення умов для життєвого самовизначення здобувачів осві-
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ти, після закінчення якої вони повинні вміти самостійно будувати своє життя, 

визначаючи його стратегію, свою позицію, свій світогляд. Для формування по-

зитивного іміджу освітня  установа має спиратися на сучасне матеріальне 

оснащення або на якість послуг, що надаються, і на розміщення інформації про 

установу. 

Енергодарський центр туризму краєзнавства та спорту (ЕЦТКС) - основна 

структура в м.Енергодар, яка забезпечує розвиток здібностей дітей шляхом за-

лучення до туристсько-краєзнавчої, еколого-натуралістичної, оздоровчої та фі-

зкультурно-спортивної діяльності. 

До дієвих методів формування іміджу ЕЦТКС можна віднести: 

 ефективні піар-заходи (Дні відритих дверей в ЕЦТКС, презентації та  

виставки освітніх послуг, які надаються в ЕЦТКС, публікації в ЗМІ, своєчасне 

наданні інформації в соціальних мережах, на сайтах та блогах); 

 проведення відкритих  заходів з напрямів діяльності ЕЦТКС з метою  

залучення до гурткової роботи учнів ЗЗСО (відриті турніри з легкої атлетики, 

боксу, спортивної акробатики, футболу); 

 започаткування та проведення міських заходів з туристсько-краєзнавчої  

діяльності для учнів ЗЗСО (2011 рік- туристський зліт серед учнів 7 класів, 2012 

рік - конкурсна програма «Птахи нашого міста» серед учнів 4 класів ЗЗСО,  

2013 рік - туристські змагання «Фріроуп» серед учнів 5 класів ЗЗСО, 2014 рік - 

природничий зліт «Кучугури» серед учнів 8 класів ЗЗСО, 2015 рік - змагання зі 

спортивного орієнтування «Рогейн» серед учнів 10-11 класів ЗЗСО, 2016 рік  -

екологічний марафон серед учнів 10 класів, 2017 рік - природничий квест 

«Природа нашого міста серед учнів 6 класів ЗЗСО, 2018 рік - історичний квест 

«Сторінками історії нашого міста» серед учнів 9 класів ЗЗСО ); 

 благоустрій навчальних кабінетів, спортивних майданчиків та залів,  

кабінету з техніки пішохідного туризму, туристських полігонів; 

 підвищення педагогічної культури колективу закладу. 

Таким чином, позитивний імідж ЕЦТКС формують: місія закладу та 

пріоритети в напрямках діяльності, внутрішня культура (особлива система цін-
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ностей, звичаїв, традицій, стилів поведінки),  напрями діяльності у сфері поза-

шкільної освіти та якість освітніх послуг, наявність та функціонування дитячих 

та юнацьких організацій, зв’язки ЕЦТКС з різними соціальними інститутами, 

закладами освіти, внесок закладу в розвиток вихованців та їх професійне само-

визначення, формування здорового способу життя. Цілеспрямовано створюва-

ний імідж ЕЦТКС є не набір випадкових компонентів, а струнка система взає-

мозалежних якостей, таким чином для формування позитивного іміджу необ-

хідно використовувати лише доцільні форми та методи. 

Таблиця 3 

Складові позитивного іміджу ЕЦТКС 

Складові 

іміджу 

ЕЦТКС 

Характеристики складових 

Постійні 

складові 

- чітке визначення педагогічним колективом ЕЦТКС  місії і 

концепції ЕЦТКС; 

- оптимістичний настрій і доброзичливий мікроклімат  у педа-

гогічному та дитячих колективах;  

- педагогічна, соціальна і управлінська компетентність праців-

ників ЕЦТКС; 

- сформований образ керівника-професіонала,  яскравої особи, 

захопленої, яка володіє неформальним авторитетом, здатної 

надихнути колектив на досягнення мети; 

- ефективна організаційна культура ЕЦТКС, яка включає нор-

ми, цінності; 

- якість позашкільних освітніх послуг; 

- функціонування громадської організації (Скаути Енергодару- 

патруль Тарпан); 

- зв'язки ЕЦТКС  з ЗЗСО, ЗДО, ЗПО, управлінням освіти,  

- науково-методичним центром, відділу у справах  сім’ї та мо-

лоді, міським комітетом з фізичної  культури та  спорту, місь-

кою організацією Товариства «Червоного Хреста»;    

- внесок закладу в розвиток та  підготовку гуртківців, їх  

вихованості, творчих здібностей, формування здорового спо-

собу життя та професійного самовизначення; 

- надання психолого-педагогічної підтримки учасникам  

освітнього процесу (вихованцям, молодим спеціалістам, бать-

кам); 

- наявність яскравої зовнішньої символіки. 
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Змінні скла-

дові 

- зміст місії і пріоритети ЕЦТКС; 

- види освітніх послуг, які надаються в ЕЦТКС; 

- матеріальна база ЕЦТКС. 
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 Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу 

м. Лозова, Україна 

 Нові тенденції та виклики, які стоять перед бухгалтерією і фінансовим 

обліком підприємств і породжені економічною і фінансовою глобалізацією, ви-

сувають на передній план питання місця і охоплення професійної оцінки бухга-

лтерів в їх поточній роботі. 
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 У своїй щоденній професійній діяльності бухгалтери керуються затвер-

дженою бухгалтерською політикою як документом, що імплементує бухгалтер-

ське законодавство і / або бухгалтерські стандарти в якості внутрішньофірмо-

вих правил і норм.  Це – об’єктивно існуючі регулятори, які сприймаються і по-

винні застосовуватися при складанні поточних і періодичних фінансових звітів 

підприємства [1,с.6]. 

 У своїй поточній роботі професійні бухгалтери стикаються також з низ-

кою труднощів суб’єктивного характеру, пов’язаних з прийняттям «правиль-

них» рішень під впливом оперативних і стратегічних цілей менеджерів, інте-

ресів власників і інвесторів, а також з очікуваннями та інтересами інших заці-

кавлених осіб - споживачів фінансової інформації підприємства. 

 Професійна оцінка бухгалтера є процес, який, в загальних рисах, прохо-

дить через наступні етапи: 

 1. Ідентифікація і аналіз проблеми - потрібно, щоб бухгалтер зібрав дос-

татньо інформації для цілей угоди, її легальності (її відповідності законам), а 

також її економічна сутність. 

 2. Дослідження застосовних норм, що регулюють відповідність законам 

угоди з комерційної і податкової точки зору. 

 3. Аналіз бухгалтерської угоди, бухгалтерських стандартів та іншої реле-

вантної бухгалтерської літератури, що сприяє об’єктивному бухгалтерському 

відображенню угоди. 

4. Дослідження та аналіз легальних альтернативних даних для бухгалтер-

ського обліку та оподаткування, що забезпечують для підприємства максима-

льну економічну ефективність і оптимальне оподаткування. 

 5. Вибір найбільш відповідної моделі бухгалтерського обліку, що задо-

вольняє вимогам або забезпечує консенсус між бухгалтерськими регуляторами, 

податковими нормами і управлінськими рішеннями [2,с.53]. 

 В ході процесу формування глобальної бухгалтерської стандартизації, 

що ґрунтується на більш загальних вимогах, що пред’являються до поточного 

бухгалтерського обліку центральне місце займає бухгалтерський суб’єкт (бух-
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галтер).  І якщо механізм або процедуру, що описує етапи прийняття професій-

ного бухгалтерського рішення, можна формально розставити і структурувати, 

то існує ряд питань і проблем умовного і суб’єктивного характеру, які необхід-

но розкрити, спостерігати і вивчати.  На цій основі можна буде запропонувати 

також рішення для досягнення такого рівня професійної оцінки, який в змозі 

забезпечити перспективну, стійку і високоякісну систему фінансового обліку.  

Значимість бухгалтерської оцінки в прямому зв’язку і залежності перебуває з 

особистими і професійними якостями, етикою і моральними принципами кож-

ного бухгалтера.  Вони є провідною умовою і, одночасно, фактором встанов-

лення високоякісної фінансової звітності в світовому масштабі.  Теза про зна-

чущу ролі бухгалтерів в цілісному бухгалтерському циклі - від надходження 

первинної бухгалтерської інформації до її трансформування і узагальнення в 

кінцевий продукт - фінансовий звіт, потребує доведення зв’язку, напрямків та 

ступеню впливу наступної групи факторів: 

• практична застосовність професійної оцінки; 

• критичність професійної оцінки; 

• ступінь незалежності; 

 • службова, професійна і фінансова залежність бухгалтерів від керівниц-

тва підприємства; 

 • межі свободи бухгалтера при прийнятті рішень; 

 • професійні якості бухгалтера при здійсненні оцінки; 

 • рівень етичного мислення бухгалтера; 

 • наявність бухгалтерської освіти, спеціалізованих бухгалтерських знань і 

умінь; 

 • професійний досвід бухгалтера; 

 • глибоке знання діяльності підприємств в окремих секторах і галузях 

економіки [3,с.17-18]. 

 Важливість бухгалтерської оцінки фінансової звітності підприємства 

найбільш точно проглядається в його фінансовому звіті.  Використання фінан-

сового звіту підприємства як джерела ідентифікації проблем, пов’язаних з оцін-
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кою бухгалтера, являє собою досить запізнілу форму подальшого контролю.  

Незважаючи на те, що всі споживачі фінансової інформації аналізують фінан-

сові звіти і на цій базі оцінюють також професіоналізм бухгалтерів, фокусува-

тися слід на поточному звітному процесі.  З одного боку на чашу ваг ставимо 

ефективне управління суб’єктивними факторами, а з іншого – об’єктивне засто-

сування сталих бухгалтерських норм і стандартів.  Щодня виникають в підпри-

ємстві господарські операції, що вимагають від бухгалтера аналізу кожного ка-

зусу відповідно до бухгалтерської політики підприємства, оцінки результатів 

застосування обраного ним підходу, а також оцінки результатів можливого за-

стосування альтернативного підходу, оцінки відображення кожної операції на 

фінансовий стан, результати діяльності підприємства і потенційних податкових 

ефектів, пов’язаних з системою оподаткування[4,с.47-48]. 

 Сучасне регулювання обліку за допомогою стандартів вимагає змін ролі 

та завдань бухгалтерів.  Чіткі і вичерпні норми законів, що встановлені євро-

пейською континентальною бухгалтерською системою і функціонують в про-

довж десятиліть, поступилися місцем більш загальним, що утвердилися завдяки 

професійним організаціям бухгалтерів,  бухгалтерським принципам і правилам 

ведення обліку.  Цей процес трансформації в способі регулювання бухгалтерії 

вимагає тривалого періоду, через який бухгалтерські кадри повноцінно сприй-

мають, засвоюють і застосовують нову глобальну бухгалтерську філософію 

стандартизації.  Це вимагає від бухгалтерських суб’єктів їх перетворення з па-

сивних реєстраторів бухгалтерських даних в активних аналітичних фахівців, які 

повинні постійно оцінювати відповідність законам, доцільність і споживчу за-

доволеність фінансовою звітністю.  Бухгалтери повинні бути активними конс-

трукторами бухгалтерської політики підприємства, впроваджувати в неї най-

більш підходящу базу обліку, підходи і правила початкової і подальшої оцінки 

довгострокових матеріальних і нематеріальних активів, обліку амортизації, 

знецінення та подальшої оцінки активів, капіталу і умовних зобов’язань, лізин-

гових договорів, обліку надходжень,  фінансування, видатків персоналу, фінан-

сових витрат, бізнес комбінацій, а також ряд інших значущих областей обліку.  
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Лише через активні професійні дії бухгалтери можуть домогтися логічної пос-

лідовності і завершеності своєї практичної діяльності, здатної забезпечити при-

йняття доречних, надійних і професійно обґрунтованих бухгалтерських рішень 

[5,с.23-24]. 
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