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                                                      Наталія Замкова 

     Директор інституту, 

                доктор  філософських наук, професор,                 

Заслужений працівник освіти України 

 

                 МІСЦЕ ВІННИЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ 

У СТРУКТУРІ ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Вінницький торговельно-економічний інститут  Державного торговельно-

економічного університету є провідним закладом вищої освіти економічного 

профілю Подільського регіону. Становлення закладу тісно пов’язано із 

досягненнями та успіхом кожної окремої особистості та колективу в цілому, які є 

невід’ємною частиною історії нашого краю і держави. 

ВТЕІ ДТЕУ починає свою історію з 1968 року, коли наказом Міністра 

торгівлі Української РСР № 338 від 28 серпня 1968 року було створено Вінницький 

заочний філіал Київського торговельно-економічного інституту. У 1968-1969 

навчальному році діяло три факультети: економічний, торговий і технологічний. 

Починаючи з 1969-1970 н.р. у Вінницькому філіалі КТЕІ організовано денне 

відділення. 

З 1 липня 1988 року наказом Київського торговельно-економічного інституту 

№ 591 від 18.04.88 р. відкрито Вінницький заочний факультет КТЕІ. 

Визначна роль у розвитку нашого інституту належить Мазаракі А. А., 

ректору Київського національного торговельно-економічного університету, 

доктору економічних наук, професору, академіку Національної академії 

педагогічних наук України, заслуженому діячу науки і техніки, лауреату 

Державної премії України в галузі науки і техніки. Знаний в Україні та за 

кордоном вчений.  Мазаракі А. А. багато уваги приділяв та приділяє розбудові 

ДТЕУ, в тому числі його структурних підрозділів.  



4 

Знаковим для інституту став 1998 рік, коли за ініціативою ректора КДТЕУ  

Мазаракі А. А. Вінницький заочний факультет було реорганізовано у Вінницький 

торговельно-економічний інститут Київського державного торговельно-

економічного університету. 

Указом Президента України від 11.09.2000 року № 1059/2000 Київському 

торговельно-економічному університету надано статус національного. Наказом 

Київського національного  торговельно-економічного університету від 25 січня 

2022 року № 374 Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

перейменовано на Вінницький торговельно-економічний інститут Державного 

торговельно-економічного університету. 

За час існування ВТЕІ ДТЕУ здійснені вагомі позитивні зрушення за всіма 

напрямами навчально-виховної, науково-дослідної та культурно-просвітницької 

діяльності, які підтверджують тезу про те, що ВТЕІ є провідним, 

багатогалузевим інститутом на теренах Вінниччини.  

Стратегічною метою діяльності Вінницького торговельно-економічного 

інституту ДТЕУ є забезпечення: високого рівня якості конкурентоспроможної 

освіти та наукових досліджень відповідно до вимог інноваційного сталого 

розвитку суспільства та економіки; потреб підприємств і організацій регіону та 

України загалом у висококваліфікованих фахівцях в галузі економіки та торгівлі, 

що відповідають сучасним вимогам ринку праці; надання освітніх послуг 

замовникам з дотриманням норм та вимог, визначених Конституцією України, 

законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативними документами 

освітньої галузі.  

З 2016 року в інституті діє та постійно удосконалюється Система управління 

якістю ВТЕІ, що підтверджується наявністю сертифіката на Систему управління 

якістю відповідно ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT), який засвідчує 

високий рівень управління освітньою діяльністю та якість надання освітніх 

послуг .  

Сьогодні у Вінницькому торговельно-економічному інституті ДТЕУ 

підготовку фахівців забезпечують три факультети, яким підпорядковано 
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11 кафедр. До складу обліково-фінансового факультету входить три кафедри: 

обліку та оподаткування; фінансів; іноземної філології та перекладу; до складу 

факультету економіки, менеджменту та права – чотири кафедри: менеджменту 

та адміністрування; економіки та міжнародних відносин; економічної 

кібернетики та інформаційних систем; права; до складу факультету торгівлі, 

маркетингу та сфери обслуговування – чотири кафедри: товарознавства, 

експертизи та торговельного підприємництва; маркетингу та реклами;  туризму 

та готельно-ресторанної справи; фізичного  виховання та спорту. 

Згідно з ліцензією інститут здійснює підготовку фахівців за освітніми 

ступенями «молодший бакалавр» (за 6 спеціальностями), «бакалавр»                 

(за 15 спеціальностями) та освітнім ступенем «магістр» (за 14 спеціальностями): 

фінанси, банківська справа та страхування; облік  та оподаткування; економіка; 

міжнародні економічні відносини; менеджмент; право; публічне управління та 

адміністрування; інформаційні системи та технології; соціальне забезпечення; 

підприємництво, торгівля та біржова діяльність; маркетинг; туризм; готельно-

ресторанна справа; харчові технології; філологія. Форми навчання: денна, 

вечірня, заочна. 

Викладання здійснюють висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. 

Частка штатних викладачів із науковими ступенями і вченими званнями у                

ВТЕІ ДТЕУ постійно збільшується і на сьогодні становить 87,4 %. Із загальної 

кількості викладачів - 22 доктори наук (12 професори), 89 кандидатів наук 

(72 доценти). За останніх п’ять років викладачами інституту успішно захищено 

12 докторських та 24 кандидатських дисертації, видано 23 монографії                 

(5 за кордоном) та 145 розділів монографій (96 за кордоном, у т.ч. 77 мовами 

Європейського Союзу), опубліковано 2611 навчально-методичних розробок та 

39 підручників, навчальних посібників. 

Сьогодні Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ – 

навчальний заклад, у якому зосереджений високий інтелектуальний потенціал, 

який постійно розвиває наукову та інноваційну діяльність як визначальний 

фактор професійного, інтелектуального та духовного зростання викладачів і 

студентів. 
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У ВТЕІ ДТЕУ успішно функціонують: Ресурсний центр зі сталого розвитку, 

Центр моніторингу якості освітнього процесу та інноваційного розвитку, Центр 

грантових проєктів, Центр розвитку кар’єри.  

В інституті успішно працює «Бізнес-школа», яка пропонує довгострокові, 

середньострокові, навчальні програми, які дозволять сформувати нову генерацію 

українських лідерів, що орієнтовані на міжнародні стандарти ведення бізнесу.  

Велика увага приділяється розвитку міжнародного співробітництва, 

налагодженню зв’язків із закладами вищої освіти Польщі, Словаччини, Словенії, 

Угорщини, Німеччини, Румунії, Литви, Казахстану, Грузії, Молдови, Швеції, 

Італії, Греції та ін.  

Здійснюється ефективна робота в напрямку розширення та поглиблення 

міжнародних контактів, організації й координації міжнародного співробітництва 

у галузі освіти та науки з іноземними партнерами, такими як: Пан-Європейський 

університет (м. Братислава, Словаччина), Центр підвищення кваліфікації                

(м. Кельце, Польща), Великопольська суспільно-економічна вища школа                

(м. Великопольська середа, Польща), Університет Суспільних наук (Польща), 

Vanwest коледж (Ванкувер), Тбіліський державний університет імені Іване 

Джавахішвілі (Грузія), Folkuniversitetet (Швеція), Академія туризму «Дімітра» 

(Греція)  та компаніями: ТзОВ «Тревел Стаді Ворк» (Словаччина), «Voyaj Club 

Turizm Gida», «КАЛІПСО ТУР ЮА», «ŞİRKET İSMİ»  (Туреччина),  «ETS BG» 

Ltd. (Болгарія), «Дельта люкс тур» (Німеччина), ТОВ «Мавіста. Студентська 

служба працевлаштування» (Німеччина), готельними комплексами «Дружба» 

(Словаччина), «Планета», «Royal Castle Hotel and Spa» (Болгарія) та ін. 

            Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ учасник та 

виконавець міжнародних грантових проєктів, серед яких Програма ЄС Еразмус+ 

(КА 2 –  “WeCan”, «Допомога в інтеграції новоприбулим жінкам - переселенкам 

через підприємництво», 2019-1-SE01-KA204-060421). ВТЕІ ДТЕУ - офіційний 

партнер від України; міні-грант в рамках проєкту «Baltic Network for the 

Prevention of Early School Leaving (SEE-ME)», що фінансувався Шведським 

Інститутом. 
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Якісна підготовка фахівців європейського рівня здійснюється в інституті 

також в рамках міжнародної практики студентів. Студенти інституту, що 

навчаються за спеціальностями «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»,  

«Харчові технології», «Міжнародні економічні відносини», «Менеджмент 

організацій» та інших проходять міжнародну виробничу практику в готельних 

комплексах, компаніях, наукових установах Словаччини, Болгарії, Туреччини, 

Німеччини, Італії. Практика за кордоном - це знайомство з культурою інших 

країн, безкоштовне проживання та харчування, отримання грошової винагороди, 

поглиблення професійних навиків, покращення рівня володіння іноземною 

мовою, безцінний досвід міжкультурного спілкування. 

У рамках єдиної системи підготовки висококваліфікованих фахівців 

інститут всебічно сприяє активізації науково-дослідної роботи студентів. 

Різними формами цієї роботи охоплено більше двох тисяч студентів. В інституті 

працюють 22 наукових гуртки, наукова студія та 8 дискусійних клубів. Щорічно 

проводяться студентські науково-практичні конференції різного рівня, фестивалі 

студентської науки, конкурси, олімпіади, вікторини, форум-квести, семінари, 

круглі столи. Активна діяльність студентського наукового товариства «ВАТРА» 

сприяє всебічному розвитку пошукової, дослідницької, наукової  та творчої 

діяльності студентів. Студенти ВТЕІ є активними учасниками численних 

конкурсів, олімпіад, де здобувають  перемоги. 

У 2007 році в інституті започатковано випуск збірника студентських  

наукових праць «Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА». На 

сьогодні вийшло друком 154 випуски Вісника СНТ «ВАТРА» з одноосібними 

науковими статтями здобувачів освітніх ступенів «магістр», «бакалавр» та  

збірників тез доповідей.  

Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-

економічного університету пройшов довгий і складний шлях, який був 

позначений вагомими досягненнями в усіх напрямах його діяльності, та на 

сьогодні має всі умови, необхідні для підтвердження свого авторитету та 

подальшого розвитку. 
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ШЛЯХИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ  МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У статті розглянуто вплив інформаційно-комунікаційних технологій на 

проведення маркетингових досліджень в умовах глобальної цифровізації 

суспільства. Проаналізовано цифрові технології які використовують у 

маркетингу. Виокремлено позитивні характеристики онлайн досліджень. 

Визначено стратегічні напрямки маркетингових досліджень в сучасних умовах. 

Ключові слова: цифровізація, маркетинг, маркетингові дослідження, 

інформаційно-комунікаційні технології.  

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) здійснює величезний вплив на спосіб життя та фахову 

діяльність українців [1]. Цифрова трансформація та технологічні інновації у 

сфері використання ІКТ, автоматизованого виробництва, урізноманітнення й 

удосконалення роботів зумовлюють докорінні зміни в якості людського капіталу 

та формують нові вимоги до рівня знань і компетенцій фахівців щодо рівня 

цифрових навичок будь яких видів економічної діяльності [2, 3]. Сьогодні 

цифрові технології є досить актуальними у галузі маркетингу та маркетингових 

досліджень, оскільки застосування інформаційно-комунікаційних технологій 

дозволяє ефективно опрацьовувати унікальні масиви інформації, що у свою 

чергу, відкриває широкі можливості для проведення маркетингових досліджень 

та прийняття важливих рішень на основі їх результатів. 
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Аналіз досліджень і публікацій. Проблемі формування та розвитку 

цифрової компетентності персоналу вітчизняних корпорацій присвячені роботи 

А. Олешко, А. Усатенко [4]. Питанню використання інформаційно-

комунікаційних технологій у маркетингових дослідженнях присвячені роботи    

А. Квілінскі, А. Коваленко, Ю. Кузьменко, А. Лобанової та інших [3, 5, 7]. 

Метою статті є дослідження шляхів цифровізації маркетингових 

досліджень.  

Виклад основного матеріалу. Інформаційно-комунікаційні технології - це 

технологічний процес, який представляє собою інтеграцію засобів комунікації, 

електроніки і комп'ютерів, використання яких дозволяє підтримувати процеси 

прийняття рішень, координації, управління, аналізу та візуалізації в організації 

[4]. 

Наростання глобальної цифрової трансформації вказує на активність 

населення у використанні комп'ютерів та smart-технологій і збільшення часу 

перебування у мережі Інтернет.  

Використання цифрових технологій маркетологами надає можливість 

вивчати моделі поведінки цільових груп, будувати комунікації з ними у 

віртуальному середовищі (сайт, соціальні мережі, блоги, форуми, інтернет-

спільноти тощо), організувати та провести дослідження онлайн [5]. 

В маркетингових дослідженнях використовуються наступні  цифрові 

технології: 

 створення та управління блогами компаній, підприємств та установ; 

  використання комп'ютерних презентацій для виконання різноманітних 

завдань, наприклад для візуального подання звітів про проведені маркетингові 

дослідження; 

 система управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), наприклад, 

програмні продукти, що забезпечують автоматизацію ділових взаємин із 

замовниками, або клієнтами підприємства; 

 використання електронної пошти як спосіб спілкування з клієнтами, 

колегами, ЗМІ та іншими контрагентами та контактними аудиторіями; 
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 використання програмного забезпечення для графічного дизайну 

рекламних оголошень, брошур та інформаційних бюлетенів; 

 створення та використання веб-сайтів, розробка їх дизайну, контенту, 

програмування, забезпечення безпеки; 

 використання соціальних медіа, інтерактивних ЗМІ, що дозволяють 

користувачам мережі Інтернет у межах віртуального простору взаємодіяти один 

з одним [6]. 

Перевагами маркетингових досліджень з використанням ІКТ є спільне та 

одночасне використання інформації різними споживачами; можливість 

мережевих потоків інформації в рамках усього бізнесу та в окремих бізнес-

процесах; перехід від паперових документів до електронних; автоматична 

переробка, точкова аналітика та акумульовані масиви маркетингових даних; 

створення інноваційних продуктів за допомогою штучного інтелекту та 

нейромаркетингу [7]. 

Використання веб-базованих програм, що надають доступ до 

централізованих сховищ даних у реальному часі, сприяє створенню «гнучких» 

інформаційних систем, що дозволяють обробляти дані у різних форматах. У 

цьому випадку можна досягти цільової взаємодії зі споживачами, вибудовуючи 

відносини по всіх зручних каналах зв'язку. 

Міжнародна інтеграція ефективних дослідницьких методик, таких як, 

наприклад, NetCAPI (мережеве рішення для проведення особистих інтерв'ю з 

використанням комп'ютера) та NetCATI (мережеве рішення для проведення 

телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера) дозволяє створювати великі 

інтернет-центровані системи.  

Маркетингові опитування в Інтернет значно зменшують вартість збирання 

маркетингової інформації. А такі програми, як Microsoft Office InfoPath, Interro-

SL, iSpring QuizMaker, Google - форми, сервіс WebAnketa, CreateSurvey, Aeterna 

та багато інших дозволяють спростити процес розробки анкети [8].  

Серед позитивних характеристик онлайн-дослідження можна назвати:  

- зростання кількості респондентів за її географічної віддаленості;  
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- вартість досліджень суттєво нижча, ніж в офлайн;  

- швидкість збору та обробки даних вища, ніж у традиційних 

дослідженнях;  

- уявна анонімність. 

Цифровізація маркетингових досліджень вимагає модернізації традиційних 

підходів та впливає на їх оновлення. Під впливом цих факторів класичний підхід 

у наданні маркетингових послуг «в лоб» стає все менш актуальним. Завдяки 

цифровізації логістичних процесів більше не потрібно їздити в магазини 

(витрачати час на дорогу, знаходитися у великому скупченні людей, оплачувати 

місце для паркування, ризикувати, що потрібного товару не буде у магазині 

тощо) – значно простіше замовити потрібну річ через інтернет (можливо з 

певними обмеженнями). Крім того, досвідчені користувачі, яких стає все більше, 

встановлюють на особисті пристрої захист від демонстрації реклами на ресурсах, 

які вони використовують. За рахунок глобальних змін економіки під впливом 

цифровізації  виникає потреба у просуванні товарів чи послуг в іншому 

інформаційному полі, що в свою чергу вимагає сучасних маркетингових 

підходів.  

Купівля чи продаж товарів та послуг у сучасній економіці набуває 

багатоканального характеру: соціальні мережі, онлайн-магазини, месенджери. У 

свою чергу цифрові технології надають нові переваги для маркетингу, які 

спрямовані на більш точне виокремлення цільової аудиторії, можливість 

сучасної аналітики дозволяє експериментувати та тестувати різноманітні 

маркетингові пропозиції, використовуючи автоматизовані платформи та 

аукціони. У дослідженнях  зазначено, що витрати на персоналізовану рекламу у 

2021 у світі виростуть на 5.8%, а digital вперше займе половину всіх глобальних 

витрат [9] .   

Таким чином, саме маркетинг вибудовує модель ринкових відносин для 

успішної реалізації продукції. А в повсякденному житті все більшої актуальності 

набуває  «цифровий» або «digital» маркетинг. Слід зазначити, що класичний 

маркетинг не можна ігнорувати, так  як і класичні канали продажів – магазини 
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офлайн, зокрема продуктові, які є досить популярними. Також, не можна 

ігнорувати сферу послуг: послуги стоматолога, ремонт автомобілів, манікюр та 

інше – такі послуги не можуть бути надані онлайн, але і без сучасних технологій 

їх просування також не можливе. 

Під впливом цифровізації з’являється новий вид маркетингу [10], який  

передбачає управління багаточисельними доступними каналами і точками 

взаємодії з клієнтами та містить наступні складові: торгові об’єкти офлайн, 

інтернет магазини, каталоги, телемагазини,  мобільні додатки. 

Такий підхід надає можливість оптимізувати клієнтський досвід по різних 

каналах та підвищити їх ефективність.  Під впливом процесів цифровізації 

суспільства та економіки, базові принципи маркетингу залишаються 

незмінними, але значної трансформації  зазнають способи реалізації базових 

принципів. Завдяки цьому одні інструменти (друковані видання телебачення) 

поступилися місцем новим інструментам – сайти, СММ, мобільні додатки тощо. 

З’являються потужні інструменти та нові фахівці – інтернет маркетологи.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, сьогодні 

неможливо уявити маркетингові дослідження (збір первинних матеріалів, 

обробку отриманої інформації та аналіз вихідних даних) без застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Подальше вдосконалення ІКТ одна із основних напрямів діяльності 

сучасних організацій, яке дозволить точніше аналізувати тенденції 

трансформації моделей поведінки учасників ринку. 
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ВПЛИВ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ФОРМУВАННЯ 

ЦИФРОВИХ КОМПЕТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ  

У статті розглянуто основні принципи формування цифрової компетентності 

майбутніх економістів. Наголошено на тому, що розвиток цієї компетентності 

є невід’ємною характеристикою сучасного фахівця, зокрема економічної галузі. 

Здійснено аналіз стану розвитку цифрових компетенцій майбутнього фахівця-

економіста в Україні.  

Ключові слова: цифрова економіка, цифрові компетентності, цифрова 

грамотність, професійна освіта. 

Постановка проблеми. Сучасний простір вищої освіти в Україні 

встановлює нову освітню парадигму, орієнтовану на студентів і навчання 

протягом усього життя. Це включає фундаментальні зміни у професійних 

завданнях, що вирішуються професійною освітою. Саме тому навчання має 

адаптуватися відповідно до вимог нового контексту. Система освіти змушена 

безперервно покращуватися, оскільки від того, як розвивається ця сфера, 

залежить у перспективі функціонування держави.  

Нове покоління значно відрізняється від попередніх. Суспільство щодня 

отримує та обробляє великий масив інформації, пристосовується до умов, що 

постійно змінюються. Людині необхідно адаптуватися у цьому світі. Нова Епоха 

диктує зміну стилю мислення. Сьогодні в освітньому процесі необхідно 

застосовувати інноваційні підходи та технології для того аби відповідати 

сучасним тенденціям та вимогам. Економічна ситуація в Україні змінюється. 

З’являються нові вимоги до працівників. Професійна освіта є сферою 

формування майбутніх кадрів для економіки України та зазнає значних змін. 

Актуальність цієї проблеми пов’язана зі зміною освітніх стандартів та парадигм. 

Професійне навчання включає більше, ніж фактичні знання і навички. 
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Розв’язання вищезазначеної проблеми змушує вести пошук у напрямку 

розробки принципово нового наукового супроводу навчального процесу, 

спрямованого на використання ІТ з метою якісного наповнення інформаційного 

простору, яке відповідає сутності, обсягу, змісту, швидкості сприйняття 

інформації [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За дослідженнями сучасних 

науковців, С. Зоря, О. Лега, О. Кірдан [4] цифрова компетентність передбачає 

впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в 

публічному просторі та приватному спілкуванні; інформаційну й медіа-

грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, робота з базами 

даних, навички безпеки в інтернеті та кібербезпеці; розуміння етики роботи з 

інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо). І.В. Лаптєва і 

О.Д. Пахмутова, [3] розглядаючи доцільність інтеграції цифрових технологій в 

процес навчання у вищій школі, вважають, що це обумовлено в значній мірі тим, 

що скорочення годин аудиторних занять тягне за собою збільшення обсягу 

самостійної роботи студентів. Т. Прийдак, Н. Юрчук стверджують, що 

використання цифрових технологій у навчальному процесі особливо актуально 

для фахівців економічного спрямування, так як розвиток сучасної економіки не 

можливий без використання цифрових технологій, що й визначає актуальність 

формування цифрової компетентності у студентів даної галузі. 

Враховуючи вищезазначене, ми хочемо дослідити як під час викладання 

математичних дисциплін у закладах вищої освіти формуються складові цифрової 

компетентності майбутніх економістів. 

Мета статті - виявити як від ефективної методики викладання 

математичних дисциплін залежить формування цифрової компетентності 

майбутнього фахівця в галузі економіки.  

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку суспільства в 

Україні, євроінтеграційних процесів і соціально-економічних перетворень, 

загострення політичної та економічної ситуації в країні нарівні з посиленням 
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міжнародної конкуренції, інтенсивним розвитком цифрових технологій, 

великого значення набуває необхідності вдосконалення забезпечення належного 

рівня фахової підготовки фахівців економічного профілю. 

Система формування цифрової компетентності майбутніх економістів 

складається з чотирьох компонентів: мети, активності, інформативності та 

ефективності, що дозволяють врахувати процес освіти як найважливіший 

елемент підготовки висококваліфікованих фахівців в майбутньому. Все більше 

цифрова та децентралізована економіка вимагає від нас не лише нового підходу 

до ведення бізнесу на макрорівні, але й нових навичок для досягнення успіху на 

макрорівні. 

Цифрові компетенції – це сукупність знань, здібностей, особливостей 

характеру і поведінки, які необхідні для того щоб людина могла використовувати 

цифрові технології для досягнення цілей у своєму особистому або професійному 

житті Компетенція у сфері цифрових технологій повинна сприйматися не лише 

як знання, що мають відношення до технічних навичок, а і як знання, більшою 

мірою зосереджені на когнітивних, соціальних та емоційних аспектах роботи і 

життя в цифровому середовищі. Цифрова компетентність – багатогранний 

еволюціонуючий процес, що постійно змінюється при появі нових технологій 

[7]. 

Відомо, що поняття «майбутній економіст» є досить широким за змістом. 

Вживаючи цей термін дослідники відносять до нього фахівців цілої низки 

суміжних спеціальностей: «Економіка», «Міжнародні економічні відносини»; 

«Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», 

«Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та ін. 

Розглянемо детальніше стан і особливості розвитку цифрових компетенцій 

майбутніх економістів. 

Відповідно до стандарту вищої освіти в Україні за економічною 

спеціалізацією в контексті нашого дослідження визначають такі програмні 

компетентності [1]: 
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Таблиця 1 - Основні програмні компетентності 
Навички Характеристика 

1) Базові цифрові навички Характеризують функціональну грамотність персоналу 
під час використання різних інформаційних систем та 
програмних додатків. Подібні навички необхідні для 
отримання доступу до цифрових пристроїв та онлайн-
сервісів та ефективного їх використання. Базові цифрові 
навички охоплюють уміння працювати з різними 
технічними пристроями, файлами, Інтернетом, онлайн-
сервісами, інформаційними програмами. 

2) Похідні цифрові навички Пов'язані з умінням грамотно застосовувати цифрові 
технології для вирішення різних функціональних 
(професійних та службових) завдань. Опанування таких 
навичок гарантує ефективне використання цифрових 
технологій та отримання реальних практичних 
результатів. Структурно ці навички охоплюють творчі 
дії, необхідні для роботи в онлайн-додатках та цифрових 
сервісах. Це можуть бути різні соціальні мережі, 
месенджери, інформаційні портали, бібліотечні та 
наукові сервіси та бази даних і т.д.  

 
Також, згідно Європейської моделі цифрових компетенцій для освіти, 

базові цифрові навички також включають психомоторні навички персоналу. Це, 

по-перше, вміння професійно користуватися клавіатурами різних типів, що 

розвиває дрібну моторику, а по-друге, вміння працювати з комп’ютерною 

технікою різних видів та розмірів (стаціонарними комп’ютерами, ноутбуками, 

планшетними ПК, Flipbox та ін), серед яких обладнання та з сенсорними 

екранами. 

А похідні цифрові навички, в свою чергу, крім вищенаведеного, 

відображають здатність персоналу створювати цифровий контент, а також 

уміння працювати з інформацією, включаючи її збір, структуризацію, перевірку 

на достовірність, зберігання та захист даних. Професійні цифрові навички є 

спеціалізованими та забезпечують вирішення складних професійних завдань у 

цифровому середовищі. Ці навички, складають основу компетенцій персоналу 

таких високотехнологічних професій, як розробники програмного забезпечення, 

Web-дизайнери, аналітики великих даних і т.д. Для набуття подібних навичок 

потрібна спеціальна освіта. Згідно з Європейською моделлю цифрових 

компетенцій, до структури професійних цифрових навичок включаються вміння 

працювати в команді, креативність та критичне мислення [6].  
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Зокрема, у прийнятті на роботу є володіння людиною цифровими 

навичками, які дають можливість швидко і ефективно виконувати поставлені 

завдання, бути успішним і використовувати потенційні можливості. 

В той же час потреби вирішення специфічних теоретичних і практичних 

проблем стимулюють розробку нових абстрактних методів і галузей 

математичної науки. Можна з впевненістю сказати, що в сучасних умовах, у 

зв’язку з процесом математизації науки і практики, майбутні фахівці різних 

галузей потребують серйозної математичної підготовки, що, в свою чергу, 

визначає місце математичних дисциплін в системі освіти. Суміжні науки 

використовують різний обсяг математичних знань і ставлять нові завдання до 

змісту, форм і методів вивчення даного спектра дисциплін, що сприяє 

формуванню у студентів сучасного стилю наукового мислення і його 

застосування в конкретних науках [3].  

Аналізуючи підготовку майбутніх економістів під час вивчення 

математичних дисциплін викладачу потрібно дотримувати основних принципів 

навчання, зокрема дидактичним. Під дидактичним принципом розумітимемо 

систему основоположних вимог, якими потрібно керуватися при визначенні 

змісту, форм організації і методів навчання, які у найбільшій мірі сприятимуть 

формуванню цифрової компетентності майбутніх фахівців економічного 

профілю у відповідності з метою обраної освітньої програми [5].  

Відтак, ці принципи покликані регулювати процес навчання, виступати 

способом регулювання практики при створенні дидактичних умов для успішного 

формування цифрової компетентності майбутніх фахівців-економістів у 

середовищі певного освітнього закладу: науковості, систематичності та 

послідовності, доступності, свідомості і активності навчання, наочності, 

міцності знань, зв’язку теорії та практики, емоційності, контролю і корекції 

знань, оптимізації навчання. Розглянемо кожен із них. 
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Таблиця 2 - Принципи формування цифрової компетентності майбутніх 

економістів 

Принцип Вимоги Реалізаційні механізми 
1) Науковості Здійснити ретроспективний аналіз 

інформаційно-комунікаційних 
технологій, змісту цифрової 
економіки; об’єктивно розкривати 
наукові факти, , знайомити з новими 
досягненнями у цифрових технології 
в бізнесі тощо. 

Наукові диспути, наукові 
конференції з теоретико-
практичного застосування 
цифрових технологій в економіці, 
актуалізація наукових робіт 
студентів, залучення до конкурсів, 
грантів, участі в олімпіадах тощо.

2) Систематич-
ності та 
послідовності 

Актуалізацію раніше вивченого 
матеріалу з різних дисциплін, цикл 
дисциплін моделювання та аналітики; 
оптимізаційні методи і моделі; 
імітаційне моделювання; 
економічний аналіз; інтелектуальні 
системи; маркетинговий аналіз тощо. 

Передбачає таку організацію 
процесу навчання майбутніх 
фахівців-економістів, щоб не 
порушувати загальні підходи до 
опанування змістом освітньої 
програми, логічні зв’язки між 
дисциплінами, між модулями у 
кожній дисципліні; урахування 
міжпредметних зв’язків. 

3) Доступності Вимагає, щоб наукові концепції 
розвитку цифрової трансформації 
освіти, вся різноманітність і глибина 
їхніх положень, реалізаційних заходів 
була зрозумілою для всіх студентів у 
відповідності з їх віком, рівнем 
розумового розвитку, а отже, були 
викладені у навчально-методичних 
матеріалах у зрозумілій формі.

Передбачає, щоб вся сума знань 
про цифрове суспільство, цифрову 
економіку, цифрові технології, 
накопичені людством, вся 
різноманітність і глибина їх була 
зрозумілою для всіх студентів у 
відповідності з рівнем їхнього 
розумового розвитку. 

4) Свідомості і 
активності 

Вимагає не просто механічно 
заучувати навчальний матеріал, але й 
розуміти те, що вивчається, глибоко 
усвідомлювати і осмислювати 
феномен цифрової економіки й 
інформаційного суспільства, наукові 
концепції розвитку цифрової 
економіки та суспільства, цифрової 
трансформації освіти, величезний 
потенціал сучасних цифрових 
технологій. 

Спрямований на свідоме розуміння 
студентами навчального матеріалу, 
свідоме ставлення їх до навчальних 
занять, формування цифрової 
компетентності через 
стимулювання в них пізнавальної 
активності, передбачає, що головне 
у навчанні – навчити студентів 
шукати інформацію, критично 
аналізувати її, доводити, 
пояснювати, перевіряти висновки 
на фактах, на прикладах.

5) Наочності Гармонійне поєднання текстової 
навчальної інформації з різними 
засобами наочності в процесі 
навчання, що приводить до 
позитивного результату як у засвоєнні 
знань, так і у формуванні цифрової 
компетентності студентів, розвитку 
свідомості студентів, осмисленні 
феномена цифрової економіки й 
інформаційного суспільства. 

Методики візуалізації знань, 
стимуляції наочнообразного 
мислення студентів (схеми, 
діаграми, ментальні карти, хмари 
тегів, медіаконтент тощо), 
презентаційна й анімаційна 
графіка, відеоуроки, електронні 
підручники й посібники тощо, які 
сприяють розвитку пізнавальної 
активності, формуванню навичок 
успішної пошукової діяльності, 
вихованню упевненості у власних 
силах.
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6) Міцності 
знань 

Отримання таких знань, які надовго 
зберігались би в пам’яті, 
відтворювались би послідовно без 
особливих зусиль і якими студенти 
легко, уміло користувалися б при 
розв’язуванні різних практичних 
задач у професійній діяльності і які 
допомагали б їм використовувати 
цифрові технології для вирішення 
життєвих та професійних проблем. 

Методики самостійної роботи, 
проєктна діяльність, творчі 
завдання, прийоми тренування 
запам’ятовування тощо. 

7) Зв’язку 
теорії та 
практики 

Повинні засвоїти не лише 
теоретичний матеріал з дисциплін 
освітньої програми, але й оволодіти 
способами його застосування на 
практиці, навчитися ефективно 
використовувати його у професійній 
діяльності. 

Практико-орієнтоване навчання, 
проєктна діяльність, екскурсії на 
підприємства (фірми, організації), 
зустрічі з фахівцями-
економістами, відвідування 
економічних форумів, виставок 
тощо. 

8) Емоційності 
навчання 

Забезпечення у студентів позитивних 
емоцій, які відіграють роль 
внутрішньої спонукальної сили у 
навчальній діяльності. 

Методики релаксації, 
саморегуляції, стиль викладача, 
прийоми зняття емоційної напруги, 
методики розвитку 
самовпевненості, інтерактивні 
методики навчання, методики 
ефективних комунікацій, 
педагогіка партнерства, електронні 
засоби навчання тощо. 

9) Оптимізації 
навчання 

Оптимізація змісту форм і методів цієї 
діяльності, виокремлення 
дидактичних умов, оптимальне 
поєднання традиційних засобів 
навчання з електронними, 
індивідуальної і групової форм 
організації навчання для найвищого 
досягнення конкретної мети навчання 
тощо. 

Визначення та реалізація 
спеціально створених дидактичних 
умов, розробка функціональної 
дидактичної моделі формування 
цифрової компетентності 
майбутніх фахівців економічних 
спеціальностей тощо. 

Аналізуючи дидактичні принципи як систему основоположних вимог, 

якими потрібно керуватися при визначенні змісту, форм організації і методів 

навчання майбутніх економістів при вивчені математичних дисциплін, які у 

найбільшій мірі сприятимуть формуванню цифрової компетентності у 

відповідності з метою обраної освітньої програми (економіка; інформаційні 

системи в економіці та бізнес-аналітика; бізнес-економіка; економіка 

підприємства; економічна кібернетика; міжнародна економіка; управління 

персоналом і економіка праці та ін. Також зазначимо, що реалізаційні механізми 

цих принципів є багатогранними й багатоаспектними. Вони залежать від 
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багатьох чинників: розвитку педагогіки, дидактики, рівня цифровізації педагога. 

Впровадження системи навчання професійним цифровим навичкам, таким як 

кодування, аналіз даних і навички електронного бізнесу, може допомогти 

молодим людям скористатися новими можливостями, пропонованими на ринку 

праці.  

Актуальність загальних та спеціальних цифрових навичок особливо 

загострилася у період пандемії, коли вимушений перехід на дистанційне 

навчання у березні 2020 року у зв’язку з поширенням COVID-19 «оголив» 

ситуацію з цифровими навичками та вказав недоліки цифрової підготовки.  

Так, майже 60% студентів у Європі не мали досвіду дистанційного 

навчання до пандемії, у п’ятій частині європейської молоді немає навіть базового 

рівня цифрових навичок, понад 50% планують покращити свої цифрові навички 

в результаті переходу в онлайн, при цьому лише 39% європейських вчителів 

почуваються добре підготовленими до щоденної роботи в онлайн-режимі. 

Цифрові навички поступово займають місце серед інших загальних 

компетенцій та грамотностей, що не може не позначитися на змісті та практиках 

навчання, у тому числі у вищій освіті. Будучи безпосередньо пов’язаними з 

інформаційними технологіями, цифрові навички, на перший погляд, можуть 

виглядати прерогативою напрямів підготовки у сфері інформаційних технологій. 

Однак, якщо виходити з наскрізного характеру загальних цифрових навичок (їх 

застосування у всіх видах діяльності), виникає припущення, що в кожному 

напрямі підготовки закладена «подушка» загальних цифрових навичок, яка може 

бути закріплена у методичній та нормативній базі освітнього процесу, і де-факто 

– у практиках навчання. 

Висновки. Отже, для того, аби зробити процес формування цифрових 

компетенцій майбутніх економістів більш ефективним та результативним, 

потрібно, на наш погляд, враховувати останні досягнення у сфері комп’ютерних 

технологій та інформаційних систем. В результаті цього студенти набудуть 

цифрові компетенції, які дозволяють здійснювати спрямований пошук та оцінку 

даних. Також використовуючи цифрові технології, зможуть керувати процесами 
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обміну даними, інформацією та цифровим контентом. Майбутні фахівці, 

взаємодіючи з іншими користувачами цифрового контенту, будуть готові 

ефективно використовувати інформаційні ресурси та технології для спільної 

генерації знань, а також розробляти концептуальні рішення щодо проблемних 

ситуацій у цифрових середовищах. Крім того, студенти зможуть розвинути свої 

когнітивні навички, включаючи націленість на саморозвиток та досягнення 

високих результатів.  

Перспективи подальших досліджень. Підвищення креативності 

мислення, ініціативності у досягненні поставленої мети дозволить майбутнім 

економістам успішно вирішувати нестандартні завдання та бачити потенційні 

можливості цифрового середовища. Таким чином, в Україні у закладах вищої 

освіти, що провадять свою освітню діяльність з підготовки фахівців економічних 

спеціальностей, державним стандартом вищої освіти передбачено наскрізне 

формування інформаційно-цифрової компетентності. Тому наші подальші 

дослідження ще більше будуть спрямовані на формування цифрових 

компетентностей майбутніх економістів під час математичних дисциплін. 
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РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ЕКОНОМІСТІВ 

У статті розглянуто поняття цифрової компетентності майбутніх 

економістів. Наголошено на тому, що розвиток цієї компетентності є 
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невід’ємною характеристикою сучасного фахівця економічної галузі, що 

знаходить підтвердження в закордонних і вітчизняних дослідженнях. Здійснено 

аналіз різних визначень поняття цифрової компетентності  фахівця-

економіста, та виокремлено її основні складові. 

Визначено основний напрям, за якими доцільно використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології в підготовці майбутніх економістів: а 

саме,  як об’єкт вивчення (у межах математичних та профільних дисциплін). 

Досліджено різні види прикладного програмного забезпечення загального та 

професійного призначення, здійснено їхнє узагальнення і групування з огляду на 

можливості їх використання майбутніми економістами в професійній 

діяльності та розвитку в них необхідних фахових здатностей. 

Проаналізовано стан і особливості розвитку цифрової компетентності 

майбутніх економістів у процесі вивчення математичних дисциплін.  

Ключові слова: цифрова компетентність майбутніх економістів,  

використання цифрових технологій, цифрова безпека, цифрова комунікація, 

цифрова грамотність. 

Постановка проблеми. Нині цифрові технології впроваджені в усі сфери 

життя. Цифровізація є по суті  трендом розвитку сучасної економіки. В Україні 

схвалено Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства, план заходів з 

її реалізації. Основою Концепції є цифрові технології, а рушійною силою – 

знання, вміння, навички, а також інтелект громадян. Формування та розвиток 

цифрових компетентностей громадян сприяє економічному зростанню та 

конкурентоспроможності держави в цілому. Саме тому зростають вимоги до 

професійних навичок випускників закладів вищої освіти. Сучасний випускник 

має легко адаптувалася до швидкозмінних соціальних та технологічних умов, 

бути з високим інтелектуальним і творчим потенціалом, вміти використовувати 

набуті знання та навички у розв’язанні виробничих задач економічної сфери 

діяльності. Отже, вищий навчальний заклад при підготовці фахівців має 

приділяти особливу увагу формуванню цифрової компетентності, враховувати 

при цьому вимоги та реалії часу . 
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Необхідність сформувати у майбутнього фахівця з економіки складових 

цифрової компетентності відповідно до вимог сучасного інформаційного 

суспільства та цифрової економіки є значущим для прогресу суспільства. 

Формування таких здібностей у майбутніх економістів має відбуватися, як під 

час вивчення дисциплін циклу інформаційних технологій, так і професійно�

орієнтованих, зокрема «Моделювання бізнес-процесів». 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз сутності поняття 

цифрової компетентності її структури, особливостей та підходів до оцінювання 

представлено в роботах вітчизняних (Гриценчук О. О., Іванюк І. В., Карташової 

Л. А., Малицької І. Д., Лещенко М. П.,Овчарук О. В., Сороко Н. В., Тимчук Л. І. 

та ін.) і закордонних (Ala-Mutka К., Bawden D., Calvani A., Eshet-Alkalai Y., 

Livingstone S., Martin A., Sefton-Green J. та ін.) учених. 

Мета статті - проаналізувати сутність поняття цифрової компетентності 

майбутніх економістів; визначити її складові та засоби її розвитку.  

Виклад основного матеріалу. На основі аналізу наукових праць та 

проведених досліджень нами сформульовано поняття «цифрова компетентність 

майбутнього економіста». Отже, під цифровою компетентністю фахівця 

економічного профілю розумітимемо здатність адекватно використовувати 

цифрові технології для виконання професійних завдань та управлінської 

діяльності. Цифрова компетентність  – це, по-суті, набір знань, умінь, навичок 

(серед яких здібності, стратегії, цінності та обізнаності), які необхідні для 

використання інформаційно-комунікаційних технологій та цифрових медіа для 

вирішення поставлених професійних завдань, розв’язання проблем, комунікації, 

управління інформацією, співпраці. При цьому складовими цифрової 

компетентності майбутніх фахівців з економіки, на нашу думку, можуть бути 

визначені наступні: вміле використання цифрових технологій, цифрова безпека, 

цифрова комунікація, цифрова грамотність [3]. 

Цифрова безпека надзвичайно важлива складова цифрової компетентності 

майбутнього економіста. Вона розглядається у контексті необхідності роботи із 

захищеними та конфіденційними даними. До цієї складової можна віднести: 
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здатність розпізнавати, планувати та впроваджувати організаційні засоби захисту 

кібербезпеки у виробничих процесах, здатність розпізнавати та ліквідовувати 

технічні і програмні кіберзагрози на рівні операційної системи, роботи в мережі, 

роботи з персональними даними та авторським контентом, знати типи загроз в 

цифровому середовищі, визначати доступні стратегії та інструменти, якими вони 

можуть скористатися, щоб уникнути таких загроз, використовувати цифрові 

технології без шкоди для своїх даних та пристроїв; здатність планувати та 

впроваджувати засоби захисту кібербезпеки при створенні цифрового контенту, 

вміння організувати безпеку даних та робочих інформаційних систем, виявляти 

вразливості, використовувати інструменти, стратегії та протоколи для 

забезпечення та покращення конфіденційності та безпеки даних; вміння 

організовувати безпечне інформаційне середовище для організації бізнесу, 

активно підтримувати кібер�безпеку у своїй організації, надаючи поради та 

вказівки щодо потенційних ризиків та стратегій їх усунення, розробляти та 

дотримуватись вже розроблених комунікаційних стратегій для організацій для 

забезпечення прийняття та дотримання політики стандартів щодо безпеки, 

забезпечують життєздатні безпечні мови у для роботи на підприємстві [1].  

Для професійної діяльності майбутніх економістів важливо вміло 

використовувати цифрові інструменти для управлінської діяльності і, 

відповідно, для організації ефективної взаємодії під час такої діяльності Цифрова 

комунікація – складова цифрової компетентності, яку ми  розуміємо як здатність 

ефективно обмінюватись повідомленнями, ідеями та думками в інтернеті. До цієї 

складової відносяться: вміння використовувати різні інструменти комунікації 

для ефективного обміну повідомленнями; здатність створювати та передавати 

цифровий контент, самостійно організовувати канали зв’язку для комунікацій; 

зберігати історії повідомлень та вміння повертатись до потрібного в будь який 

момент; здатність використовувати одразу кілька інструментів комунікації не 

порушуючи при цьому робочий процес; самостійно створювати та 

налагоджувати відеоконференції тощо; вміння створювати та налагоджувати 

різні середовища комунікації для обговорення та формування стратегії та 

тактики ведення бізнесу, з метою досягнення цілей організації [2].  
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Цифрова грамотність майбутнього фахівця з економіки передбачає вміння 

створювати документи, використовувати інструменти для обчислень, аналізу, 

візуалізації та статистичної обробки економічної інформації. Майбутній 

економіст повинен вміти шукати та здійснювати обробку, систематизацію, 

візуалізацію та збереження даних економічного характеру; працювати з 

програмними середовищами для автоматизації процесів обробки економічних 

даних (статистичних, аналітичних); створювати та використовувати системи 

управління базами даних, сховища даних; створювати та використовувати 

економіко�математичні методи та моделі, діагностичні методики контролю й 

оцінки рівня економічного росту за допомогою засобів автоматизації з 

використанням цифрових інструментів; моделювати та прогнозувати економічні 

процеси з використанням сучасних цифрових технологій; здатність проектувати 

бази даних, інформаційні системи, алгоритми та інструменти збору даних, 

розробляти моделі для прийняття рішень [1]. 

Відповідно до стандарту вищої освіти України (спеціальність: 051 

«Економіка», бакалаврський рівень) 2018 р. [4], майбутні економісти повинні, з-

поміж іншого: мати навички використання інформаційно-комунікаційних 

технологій (у контексті загальних компетентностей); уміти застосовувати 

комп’ютерні технології та програмне забезпечення  для вирішення економічних 

завдань, аналізу даних і підготовки аналітичних звітів (у контексті фахових, 

предметних компетентностей). Як зазначено в [4], майбутні економісти повинні 

вміти діяти в умовах конкуренції та професійного ризику, бути готовими до 

постійного оновлення та вдосконалення свого рівня знань з фаху впродовж 

життя. Звісно, розвиток цифрової компетентності як складної і комплексної 

характеристики особистості, фахівця є процесом неперервним, безупинним, що 

не завершується по закінченню певного навчального курсу, а триває впродовж 

усього процесу навчання [5]. 

Для організації освітнього процесу майбутніх фахівців економічної галузі у 

Вінницькому торговельно-економічному інституті ДТЕУ використовується 

платформа Moodle, де студентам надається доступ до необхідних навчальних 

матеріалів. Таким чином студенти вивчають базові теоретичні матеріали, 

знайомляться із завданнями практичних та лабораторних робіт.  
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Під час вивчення дисципліни «Моделювання бізнес-процесів» для 

формування цифрової компетентності ми пропонували студентам виконати 

колективний проєкт, що полягав у моделюванні діяльності певного підприємства 

чи фірми. Під час такого проєкту студентам пропонувалось використовуючи 

наявні знання процесів організації бізнесу, економіки підприємства та публічних 

інформаційних середовищ, розробити та обґрунтувати інформаційно�

технологічне забезпечення бізнесу за обраним видом діяльності, а також 

змоделювати діяльність підприємства засобами програмних продуктів, вибраних 

студентами самостійно. В переважній більшості студенти зупинялися на 

програмному продукті Fox Manager. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. У результаті 

дослідження визначено поняття цифрової компетентності майбутнього 

економіста, виокремлено її  основні складові. Перспективою подальших 

досліджень є обґрунтування та розробка траєкторії формування цифрової 

компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення математичних 

дисциплін. 
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ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПІДПРИЄМЦІВ  

У статті розглядається питання формування цифрової компетентності 

підприємця. Обґрунтовано, що формування такої компетентності є 

невід’ємною складовою їх професійної підготовки. Проаналізовано проєкт 

Рамки цифрової компетентності для підприємців України (далі – Рамка). 

Досліджувана Рамка містить 4 виміри, 5 сфер, 20 складових цифрової 

компетентності підприємця та передбачає 3 рівні володіння ними. Її можна 

використовувати провайдерами освітніх послуг для створення освітніх програм 

підготовки майбутніх підприємців, для оцінювання цифрової компетентності 

та/або для підвищення кваліфікації, для визначення рівня володіння цифровою 

компетентністю персоналу у посадових інструкціях та вимогах на заміщення 

вакантних посад при прийнятті на роботу. Служби зайнятості можуть 

використовувати зазначену Рамку для обміну відповідною інформацією про 

ринок праці (наприклад, резюме та вакансіями) і для пропонування інформованих 

професійних орієнтирів для тих, хто шукає роботу. Рамка дозволяє 

підприємцям, які не мають базової освіти в галузі ІТ, реально оцінити свій рівень 
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володіння цифровими компетентностями у відповідних сферах та реалізувати 

свої потреби і створювати достойну конкуренцію на ринку праці в умовах 

цифровізації побуту, суспільного життя і досягнень індустрії 4.0, 

використовуючи принцип «навчання впродовж життя». 

Ключові слова: цифрова компетентність; цифрова економіка; підприємець; 

рамка цифрової компетентності; цифрові технології. 

Постановка проблеми. Цифровий розвиток країни передбачає виконання 

комплексу завдань, що позитивно впливають на економіку, бізнес, суспільство 

та країну в цілому. Основними цілями цифрового розвитку країни є [2]:  

- прискорення економічного зростання та залучення інвестицій;  

- трансформація секторів економіки в конкурентоспроможні та ефективні;  

- технологічна і цифрова модернізація промисловості та створення 

високотехнологічних виробництв; 

- доступність для громадян переваг і можливостей цифрового світу;  

- реалізація людського ресурсу, розвиток цифровізації промислового 

виробництва та цифрового підприємництва.  

Сьогодні в Україні розвиток цифрових технологій охоплює майже всі сфери 

суспільного та економічного життя і відкриває для підприємців нове «вікно 

можливостей» щодо зростання власного бізнесу, підвищення ефективності 

бізнес-процесів, покращення якості взаємодії з інвесторами, партнерами та 

споживачами, розв’язання проблем, впровадження інновацій тощо [2]. Саме 

тому в сучасному світі набуття цифрових компетентностей для підприємців є 

необхідною передумовою для ефективного існування в цифровому бізнес-

середовищі. Особливо це стало помітно у період економічної кризи, спричиненої 

військовим станом в Україні. 

Проблема формування цифрової компетентності майбутніх підприємців 

досліджена недостатньо. Більшість праць, в яких вивчається питання цифрової 

компетентності конкретного фахівця, присвячені особливостям формування, 

визначенню структури, побудові моделі цифрової компетентності економіста, 

державного службовця, педагога, медика тощо, але не підприємця.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом останніх років 

дослідження в галузі формування цифрової компетентності майбутніх фахівців 

в Україні здійснюються за такими основними напрямками [1]: 

- вивчення передумов та викликів у сфері розвитку цифрових навичок 

громадян України, визначення ролі ключових органів влади у цьому процесі;  

- відповідність рівня цифрових навичок та компетентностей потребам 

українського суспільства та бізнесу; 

- розробка рамки цифрових компетентностей для громадян України; 

- розвиток цифрових компетенцій державних службовців, медичних 

працівників, вчителів тощо. 

Аналіз сутності поняття цифрової компетентності, її структури, 

особливостей та підходів до оцінювання представлено в роботах вітчизняних 

науковців Андрощука Г., Гриценчук О., Зорі С. [4], Іванюк І., Карташової Л., 

Малицької І., Лещенко М., Овчарук О., Сороко Н., Тимчук Л., Федулової Л., та 

ін. Різні аспекти проблеми інформатизації економічної освіти, можливості 

використання сучасних цифрових технологій і програмних засобів у навчанні та 

професійній підготовці майбутніх економістів окреслено в роботах Баловсяк Н., 

Гришко М., Івашко Л., Ковальчук Г., Леги О., Мисник Т. [4], Петльованої Л., 

Прийдак Т. [4], Радецької С., Смілянець О., Столяренко Т., Томчаковської Ю., 

Яловеги Л. [4] та ін. Проте проблема розвитку цифрової компетентності 

майбутнього підприємця в контексті його конкурентоспроможності відповідно 

до вимог становлення цифрової економіки потребує її подальшого наукового 

розгляду. 

Метою статті є опис рамки цифрової компетентності підприємця та 

можливостей її використання на різних рівнях (особистісному, організаційному, 

державному). 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Рамки цифрової 

компетентності для громадян України [3] термін «цифрова компетентність» 

включає в себе впевнене, критичне та відповідальне використання і взаємодію з 

цифровими технологіями для роботи, працевлаштування, навчання, дозвілля та 
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участі в суспільному житті. Цифрова компетентність містить такі поняття, як 

комп’ютерна, інформаційна та медіаграмотність, комунікація та співпраця, 

створення цифрового контенту (включаючи програмування), безпека 

(включаючи захист персональних даних у цифровому середовищі та 

кібербезпеку), а також розв’язання різнопланових проблем і навчання впродовж 

життя [2]. Незважаючи на те, що поняття цифрової компетентності для громадян, 

їх дескриптори і вимоги до рівня їх володіння чітко визначені у відповідних 

міжнародних і українських Рамках, дослідженнях і нормативно-правових актах, 

в Україні немає чіткого визначення цифрової компетентності підприємців. 

У кінці 2021 року Міністерством цифрової трансформації за підтримки 

Фонду «Східна Європа» на основі Рамок цифрової та підприємницької 

компетентностей для громадян України та ЄС (DigCompUA, DigComp 2.1 та 

EntreComp EU) був оприлюднений проєкт Рамки цифрової компетентності для 

підприємців України [2].  

У цій Рамці визначено 5 основних сфер цифрової компетентності у процесі 

підприємницької діяльності:  

1. Робота з інформацією та даними в цифровому середовищі у процесі 

підприємницької діяльності. 

2. Використання професійних цифрових застосунків та ресурсів в 

оперативних процесах підприємницької діяльності. 

3. Бізнес-комунікація та взаємодія в цифровому середовищі у процесі 

підприємницької діяльності.  

4. Безпека в цифровому середовищі у процесі підприємницької діяльності.  

5. Цифрова трансформація бізнесу та професійний розвиток. 

Базова узагальнена структура цифрової компетентності підприємця 

включає такі компетентності, кожна з яких вимірюється за трьома рівнями 

(базовий, середній, високий):  

1.1. Пошук інформації/цифрового контенту для формування бізнес-ідей, 

оцінювання ризиків та розвитку бізнесу. 

1.2. Критичне оцінювання, аналіз та інтерпретація даних та інформації у 

цифровому середовищі для підприємницької діяльності. 
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1.3. Управління даними та цифровим контентом у процесі підприємницької 

діяльності. 

1.4. Створення цифрового контенту у процесі підприємницької діяльності 

(із дотриманням принципів доброчесності). 

2.1. Використання професійних цифрових застосунків та інструментів для 

аналізу та оцінювання ефективності підприємницької діяльності. 

2.2. Використання цифрових технологій та цифрової інфраструктури для 

управління бізнесом/ підприємством. 

2.3. Використання цифрових технологій для створення кінцевого 

продукту/послуги в підприємницькій діяльності. 

2.4. Створення цифрової ідентичності власника та бізнесу. 

3.1. Бізнес-комунікація та взаємодія в цифровому середовищі. 

3.2. Співпраця в бізнес-середовищі за допомогою цифрових технологій. 

3.3. Поширення інформації про кінцевий продукт підприємницької 

діяльності за допомогою цифрових технологій. 

3.4. Мережевий етикет. Дотримання цифрової етики у процесах взаємодії в 

цифрових середовищах. 

4.1. Захист комп’ютерних пристроїв та безпечне підключення до мережі 

Інтернет у процесі підприємницької діяльності. 

4.2. Захист персональних даних та приватності в цифровому середовищі у 

процесі комунікації. 

4.3. Дотримання правил кібербезпеки споживачів кінцевої продукції та/або 

послуги в цифрових середовищах. 

4.4. Захист здоров’я, благополуччя в цифровому середовищі, захист 

навколишнього середовища. 

5.1. Цифровізація бізнес-процесів. Ініціативність у пошуку інноваційних 

технологічних рішень. 

5.2. Розв’язання технічних та професійних проблем засобами цифрових 

технологій. 

5.3. Оцінювання (самооцінювання) та підвищення рівня цифрових 

компетентностей. 
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5.4. Навчання впродовж життя та професійний розвиток у цифровому 

середовищі. 

На особистісному рівні підприємці можуть використовувати цю Рамку для 

самооцінки рівня володіння цифровими компетентностями, виявлення прогалин 

та підвищення рівня власної цифрової компетентності. На організаційному рівні 

(на рівні компанії/установи/підприємства/закладу освіти) Рамку можна 

використовувати для: проведення тестувань, опитувань з метою оцінювання 

цифрових компетенцій співробітників/студентів/ випускників; визначення 

посадових вимог. Роботодавці, які шукають нових співробітників, можуть 

використовувати Рамку для точного визначення компетенцій та кваліфікацій, 

необхідних для складання опису посади або заповнення вакансії. На 

регіональному та державному рівні цю Рамку можна використовувати для: 

створення державної або регіональної політики з питань розвитку цифрових 

навичок громадян та мешканців регіону; планування освітніх та соціальних 

ініціатив з метою покращення стану; внесення доповнень та змін у професійні 

стандарти та посадові вимоги; приведення у відповідність методології та 

системного збору даних щодо рівня володіння цифровими компетентностями 

представників малого, середнього та мікробізнесів; підготовки аналітичних 

звітів, прийняття рішень та планування заходів щодо підвищення рівня цифрової 

грамотності підприємців окремих регіонів, міст, територіальних громад тощо.  

Викладачі можуть використовувати Рамку для розробки курсів і оцінювання 

прогресу студентів щодо рівня цифрових компетентностей. Також Рамку можна 

використовувати для: створення освітніх програм з метою підготовки здобувачів 

освіти у галузі знань 07 «Управління та адміністрування», за спеціальностями 

071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність»; створення програм тренінгів, освітніх ресурсів, 

спрямованих на підвищення рівня володіння цифровими компетентностями 

підприємців. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, поряд із 

підприємницькою компетентністю цифрова компетентність розглядається як 

одна з ключових компетентностей у процесі навчання впродовж життя. Цифрова 

компетентність – це комплексне поняття, що включає впевнене та критичне 

використання технологій інформаційного суспільства для роботи, відпочинку та 

спілкування, яке підкріплюється основними навичками у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій: використання цифрових технологій для пошуку, 

оцінки, зберігання, створення, представлення інформації та обміну нею, а також 

для спілкування та співпраці через інтернет. Цифрова компетентність є 

ключовою компетентністю в умовах четвертої промислової революції.  
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ТЕХНОЛОГІЙ МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМ У ПРИЙНЯТТІ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Стаття присвячена питанням оптимального управління в економічних 

системах. Важливим показником ефективності управління економічним 

об’єктом є вчасна та адекватна реакція суб'єктів управління на зміни, що 

відбуваються як у власне об’єкті управління так й у зовнішньому середовищі. 

Саме для вирішення таких завдань можна ефективно використовувати 

технології мультиагентних систем. Головною перевагою використання 

мультиагентних систем є зменшення вартості і пришвидшення реалізації 

процесів управління. Але використання таких систем потребує повної 

автоматизації підсистем та функціональних задач об’єкту управління. 

Ключові слова: управління, економічний об’єкт, інтелектуальна система, 

мультиагентна система, прийняття управлінського рішення. 

Постановка проблеми. Сьогодні, Україна вже повномасштабне входить до 

світового цифрового інформаційного простору, і знаходиться у пошуку 

найоптимальніших шляхів управління соціально-економічними системами 

суспільства. Саме тому, пріоритетною задачею є багатоаспектна проблема 

автоматизації та цифровізації бізнес-процесів економічних об’єктів, а особлива 

увага приділяється процесам ефективного управління ними. Глобалізація 

економіки, зростаюча динаміка бізнесу та жорстка конкуренція дедалі частіше 

стали призводити до ситуацій, коли за умов дефіциту часу необхідно прийняти 

єдине правильне ділове рішення. А тому, керівнику необхідно у стислі терміни 

та за умов великої невизначеності проаналізувати ситуацію, сформувати 

варіанти рішень, оцінити ризики і взяти відповідальність за прийняття та 

реалізацію управлінського рішення. Зробити це з використанням ERP-систем, які  

мають вбудовані модулі підтримки – прийняття рішень, досить складно. В таких 
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умовах, ризик прийняття неправильного рішення – великий. Саме це стало 

поштовхом розвитку спеціалізованих інформаційних систем, які побудовані на 

основі апарату теорії та методів штучного інтелекту. Головне завдання штучного 

інтелекту - це побудова комп'ютерної інтелектуальної системи, яка б мала рівень 

ефективності рішень неформалізованих завдань, порівнянний з людським або 

переважаючий його. Поступовий розвиток теорії технічних мультиагентних 

систем привів до появи та розвитку такого поняття, як теорія адаптивних та 

інтелектуальних систем в управлінні. Мультиагентні системи забезпечують 

найкраще вирішення задач без втручання ззовні, під яким розуміють рішення із 

витраченням найменшої кількості енергії у випадку, коли ресурси обмежені. 

Система має в своєму розпорядженні необхідні знання, обчислювальні 

можливості і ресурси, може розв'язати навіть глобальну проблему без великих 

зусиль та громіздких процесів [4]. Важливим показником ефективності 

управління економічним об’єктом є вчасна та адекватна реакція суб'єктів 

управління на зміни, що відбуваються як у власне об’єкті управління так й у 

зовнішньому середовищі. Саме для вирішення таких завдань можна ефективно 

використовувати технології мультиагентних систем, що й обумовлює 

актуальність обраної теми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження у напрямку 

впровадження мультиагентної системи у загальну інформаційну систему 

економічного об’єкту розділяється на два види: інтелектуальні системи 

функціонування мультиагентних (мобільних) агентів та специфіка 

інформаційної системи економічного об’єкту. До першого напряму потрібно 

віднести праці таких науковців, як Баклан І.В., Вітіх В., Глибовець А.М., 

Джарантано Д., Кононова К.Ю., Макаренко С.І., Норвиг П., Райли Г., Рассел С., 

Скобелєв П. Представниками другого напряму є Войнаренко М.П., Вовчак І.С., 

Гордієнко І.В.,  Гужва В.М.,  Новак В. О.,  Пономаренко В.С. та інші. Питанням 

взаємозв’яку мультиагентних систем та аналітичних модулів інформаційної 

системи економічного об’єкту присвячено досить мало наукових праць.  Отже, 

відповідно, питання залишається досить актуальним і потребує подальших 

досліджень. 



42 

Метою статті є висвітлення особливостей впровадження в управління 

економічним об’єктом інтелектуальних систем на основі технологій 

мультиагентних систем.  

Виклад основного матеріалу. Системи, в основу яких покладені технології 

мультиагентних систем відносяться до класу інтелектуальних аналітичних 

систем. Такі системи, у сфері управління економічними об’єктами, спрямовані 

на прийняття управлінських рішень. Інтелектуальна аналітична система є 

складовою загальної інформаційної системи об’єкта управління. Звичайно, як 

складова інформаційної системи, аналітична система базується на первинній 

інформації, що відображає стан і динаміку об'єктів управління [5]. 

Інтелектуальна аналітична система, що використовує технології мультиагентних 

систем включає спостереження, збирання, обробку, передавання, збереження та 

аналіз інформації про стан економічного об’єкту, прогнозування його змін і 

розроблення рекомендацій для прийняття управлінських рішень щодо 

запобігання негативним змінам стану економічного об’єкту. Для того, щоб 

вирішити задачу впровадження мультиагентних систем у сферу управління 

економічним об’єктом необхідне використання агентно-орієнтованої технології. 

В основі мультиагентного підходу лежить поняття мобільного програмного 

агента, що реалізується та функціонує як самостійна спеціалізована комп'ютерна 

програма або «активний» (адаптивний) елемент системи штучного інтелекту [6]. 

Суть використання мультиагентних технологій полягає у принципово новому 

методі вирішення завдань. На відміну від класичного способу, коли проводиться 

пошук деякого чітко визначеного (детермінованого) алгоритму, що дозволяє 

знайти найкраще вирішення проблеми, у мультиагентних системах рішення 

виходить автоматично в результаті взаємодії безлічі самостійних 

цілеспрямованих програмних модулів - програмних агентів. Ключова 

особливість у цьому випадку — динаміка та непередбачуваність процесу 

прийняття рішень. Насправді це означає, що оптимальне рішення досягається за 

рахунок численних взаємодій, які практично неможливо, відстежити. Але це й 

не потрібно, оскільки агентам ставлять цілі, яких вони повинні досягати, але не 

визначають жорстких сценаріїв їх досягнення. Ці сценарії формуються та 
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виконуються агентами самостійно. На кожному кроці агенти розглядають входи 

і виходи в системі, що «обслуговується», і реагують на непередбачувані події 

(підвищення ступеня невизначеності, незапланована зміна ситуації, різні збої, 

зміни). Реакція може бути самостійною або здійснюватися у взаємодії з 

оператором. Таким чином, мультиагентний «інтелект» – це не спеціально 

сконструйований унікальний блок – вирішувач завдань певного класу, доданий 

до системи, а адаптивна система, яка самостійно «відшукує» найкращі шляхи 

вирішення поставленого завдання. Інтелектуальний агент - це агент, який має 

наступні властивості: реактивність, проактивність, соціальність. Програмні 

інтелектуальні агенти — це новий клас систем програмного забезпечення, яке діє 

або від імені користувача, або від системи, що делегувала агенту повноваження 

на виконання тих чи інших дій. Агент, що представляє інтереси користувача, 

зацікавлений у тому, щоб завдання було виконане. У разі невдачі або якогось 

збою він повинен повторити спробу пізніше або мати про запас альтернативний 

варіант вирішення проблеми. Агенти у процесі відпрацювання завдань завжди 

формують список виконаних дій, результати тестування та верифікації та 

відсилають їх у керуючу систему.  На рис.1 показані галузі знаннь та технологій, 

за допомогою яких формуються механізми штучного інтелекту та застосування 

мультиагентних систем [1]. 

Інтелектуальний агент повинен мати наступні основні властивості [1 ]: 

• автономність – здатність функціонувати без втручання з боку свого 

власника та здійснювати контроль внутрішнього стану та своїх дій; 

• адаптивність - агент має здатність навчатися; 

• колаборативності - агент може взаємодіяти з іншими агентами декількома 

способами, граючи різні ролі; 

• здатність до міркувань - агенти можуть мати часткові знання або механізми 

виведення, а також спеціалізуватися на конкретній предметній області; 

• комунікативність – агенти можуть спілкуватися з іншими агентами; 

• мобільність - здатність передачі коду агента з одного сервера на інший; 

• наявність базових знань - знання агента про себе, навколишнє середовище, 

включаючи інших агентів, які не змінюються у рамках життєвого циклу агента. 
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Рисунок 1 - Застосування мультиагентних систем 

Мультиагентна система (MAC) – це складна система, у якій функціонують 

два або більше інтелектуальних агентів. Процес самоорганізації в 

мультиагентних системах - внутрішня впорядкованість, узгодженість, взаємодія 

більш менш диференційованих і автономних агентів мультиагентної системи, 

обумовленої її будовою. Таким чином, MAC кілька агентів можуть спілкуватися, 

передавати один одному деяку інформацію, взаємодіяти між собою і вирішувати 

поставлене завдання. У такій системі завдання (або підзавдання) розподілені між 

агентами, кожен із яких розглядається як член групи або організації. Розподіл 

завдань передбачає призначення ролей кожному з членів групи, визначення міри 

його «відповідальності» та вимог до «досвіду».  

Основою формою організації взаємодії між агентами є кооперація, що 

характеризується об'єднанням зусиль агентів для досягнення спільної мети при 

одночасному поділу між ними функцій, ролей та обов'язків. У загальному 

випадку це поняття можна визначити за формулою: Кооперація = Співпраця + 

Координація дій + Розв’язання конфлікту. Під координацією розуміється 

управління залежностями між діями. Комунікація між програмними агентами 

залежить від вибраного протоколу, який є безліччю правил, що визначають, як 

синтезувати значущі і правильні повідомлення. Фундаментальними 

особливостями групи агентів, які співпрацюють задля досягнення спільної мети 

є соціальна структура та розподіл ролей між агентами.  
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Для реалізації MAC управління економічним об’єктом пропонується 

наступна узагальнена архітектура інтелектуальної системи підтримки 

узгодженої кооперативної роботи, що дозволяє моделювати діяльність та 

міркування фахівців чи менеджерів з метою виявлення потенційних конфліктів 

між ними та знаходження узгодженого рішення (рис. 2): 

 

Рисунок 2 - Узагальнена архітектура інтелектуальної системи 

На рисунку наведені такі умовні позначення: 

• база знань сцен дії (СД) містить описи середовища діяльності, цілей та 

завдань, знань та знарядь, сценаріїв дій, а також всіх інших компонент об’єкту 

управління; 

• моделююча підсистема дозволяє моделювати процеси діяльності 

(поведінка суб'єктів управління); 

• підсистема розрахунків та міркувань дозволяє моделювати процеси 

міркувань (мислення суб'єктів управління); 

• управляюча підсистема реалізує процеси підтримки - прийняття рішень 

(процедури комунікації суб'єктів управління); 

• інтерфейсна підсистема забезпечує взаємодію з користувачем; 

• сцени дії – сукупність поточних сцен діяльності. 

З запропонованої схеми видно, що основні компоненти структури системи 

пов'язані з компонентами діяльності об’єкта управління, які моделюються: 
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поведінкою, мисленням та комунікацією. Інтерфейс користувача такої системи 

максимально спрощений і призначений для використання менеджерами, які не є 

фахівцями в галузі ІТ. Тут мають бути виділені такі основні поля: 

• поле завдання - формалізована постановка задачі; 

• поле дії — робоче поле для побудови сценаріїв дій, у якому створюються 

та моделюються сцени спільних дій та індивідуальних міркувань; 

• поле агентів – відображаються агенти поточної робочої групи, які або самі 

активізуються при вчиненні будь-яких дій чи міркувань, або можуть бути 

активізовані з ініціативи користувача; 

• поле об'єктів — список можливих партерів із кооперації (або внутрішніх 

підрозділів компанії), які можуть бути розміщені у робочому полі; 

• поле висновків - список можливих варіантів рішень та їх рейтингове 

співвідношення; 

• поле договорів – список можливих відносин між компаніями тощо. 

Користувачі системи (менеджери та спеціалісти), оперуючи відповідними 

піктограмами задають порядок розгляду ситуації, розставляють пріоритети, 

узгоджують варіанти рішень та обирають найкраще рішення. Усі операції 

здійснюються шляхом активізації відповідних піктограм, що відкриває для 

кожного об'єкта його індивідуальне поле дій. При цьому, можна в ручному 

режимі здійснити деякі стандартні операції. У системній частині меню є клавіші 

доступу до бази знань (для режимів перегляду та донавчання агентів), 

конфігурування параметрів, що моделюються, допомоги користувачеві та ряд 

інших. 

Важливими є методи навчання і адаптації окремих агентів на тактичному і 

на стратегічному рівнях управління. Сьогодні завдяки таким методам та їх 

модифікації (використані у моделях віртуальної реальності), виконують такі 

завдання інтелектуального управління:  

1. Оптимальне або адаптивне планування роботи агентів у середовищі з 

перешкодами (з використанням локальної або глобальної інформації);  

2. Моделювання агента і поведінки інших агентів у віртуальному просторі;  
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3. Розпізнавання у віртуальному просторі ситуацій;  

4. Ухвалення оптимальних рішень;  

5. Програмування і адаптивне корегування діяльності агентів;  

6. Інтелектуальне, адаптивне і нейромережеве керування діями агентів [3]. 

Процеси відбуваються за допомогою обміну інформацією з різними 

каналами зв'язку. Мультиагентне управління координує цілеспрямовану 

діяльність автономних агентів, планує їх поведінку. Воно може адаптуватися до 

динаміки середовища з перешкодами за умов взаємодії з іншими агентами, 

вирішувати конфлікти між учасниками процесу на стратегічному рівні 

управління, навігації і комунікації. [5]. 

MAC можуть застосовуватися як для конструювання та моделювання 

гнучких виробничих систем, так і для управління реальними системами 

виробництва (мультиагентна логістика), продажу продукції різного призначення 

(е-комерції), інтеграції та управління знаннями та наукової роботи [2-3]. 

Такі системи повинні постійно «жити» на сервері підприємства і 

безперервно брати участь у розв'язанні задач, а не бути час від часу, а для цього 

— забезпечувати користувачеві можливість введення нових даних і компонентів. 

Нарешті, такі системи повинні накопичувати інформацію, витягувати з неї нові 

знання та залежно від цього змінювати свою поведінку з часом. В даний час 

інтелектуальні агенти застосовуються у таких галузях бізнесу: управління 

розподіленими чи мережевими підприємствами; складна та 

багатофункціональна логістика; віртуальні організації та інтернет-портали з 

продажу продуктів та послуг; управління навчальним процесом у системах 

дистанційного навчання; компанії з розвиненими дистриб'юторськими та 

транспортними мережами; керування каналами розподілу; моделювання переваг 

користувачів у CRM-системах  [5]. 

Області застосування сучасних MAC надзвичайно широкі – від систем 

управління складними робототехнічними пристроями та комплексами до різних 

сервісних систем та контролю безпеки платіжних та банківських систем. MAC 

як частина інтелектуальних інформаційних технологій є гнучкий інструмент для 
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підвищення ефективності управління та самоорганізації сучасних 

високотехнологічних компаній. Для розподілених компаній переваги 

насамперед полягають у можливості оптимального забезпечення продукцією, 

полегшенні контролю віддалених підрозділів та структур та взаємодії з ними. 

Для компаній з широким асортиментом, що швидко змінюється, - можливість 

гнучке реагувати на зміни в уподобаннях клієнтів і прораховувати періоди зміни. 

Для компаній, що надають послуги, - накопичення досвіду взаємодії та 

оперативного вирішення проблем. Для великих компаній переваги 

мультиагентного підходу - це скорочення термінів вирішення проблем, 

зменшення обсягу даних за рахунок передачі іншим агентам високорівневих 

часткових рішень; скорочення термінів погодження умов та формування 

замовлень. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Агентний підхід є 

досить гнучким та дає змогу реалізувати і впровадити більшу функціональність 

аналітичної системи в процесі управління економічним об’єктом.  Базуючись на 

теорії мультиагентних систем управління, можна стверджувати, що модель 

агентної системи підходить для управління економічним об’єктом. Швидкий 

розвиток інформаційних технологій та продуктивності сучасних 

обчислювальних систем, комп’ютерних мереж, технологій та засобів 

програмування дають можливість ефективно застосувати мультиагентні 

технології для використання в інтелектуальних аналітичних системах. А саме, 

врахувати колективну поведінку агентів та розподіленого штучного інтелекту, 

децентралізованого керування, прийняття управлінських рішень тощо.  

Головною перевагою інформаційних систем, що використовують технології 

мультиагентних систем є зменшення вартості і пришвидшення реалізації 

процесів управління. Але використання таких систем потребує повної 

автоматизації підсистем та функціональних задач об’єкту управління. 
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The article proposed a method of creating and implementing their own knowledge base 
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base: systematization of information, reduction of time costs, adaptation of new 
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Formulation of the problem. In the world of business, one of the main 

components of knowledge.  To make it convenient to use the accumulated information, 

it is important to structure, formalize and properly store it in the knowledge base.  It 

has all the necessary tools: a visual editor, multi-level access rights in accordance with 

regulations, the ability to share access to external users. 

Knowledge can be dynamic, such as news.  Thanks to the publications in the feed, 

employees learn about the latest company news in a timely manner and do not miss 

important messages. 

Analysis of recent research and publications. Berko A.Y., Veres O.M., 

Pasichnyk V.V., Shakhovska N.B.  in their works conducted a thorough analysis of 

database and knowledge systems.  Approaches and principles of knowledge 

management at the enterprise explores in his works Borovik M.V.  Peculiarities of labor 

intellectualization on the basis of personnel knowledge management were researched 

in her works by N.L. Gavkalova.  Gorlova O.P.  proposed systematization of positive 

results of integrated management systems in the process of forming knowledge of the 

enterprise.  In her articles, Davydova I. considered the communicative component of 

the concept of knowledge management, as well as knowledge and technology as public 

goods.  The main aspects of knowledge management in modern conditions were 

studied by Zakharchin G.M., Lyubomudrova N.P., Panas Y.V.  Ivanchenko G.V.  

studied the formation of the competitive advantage of the region based on the concept 

of knowledge management and the benefits of implementing the concept of knowledge 

management in the region.  Koba N. raised the issue of implementing knowledge 

management and evaluating its effectiveness in the enterprise. 

The purpose of the article is to consider and propose a method of creating and 

implementing their own knowledge base in the enterprise, as well as to provide 

recommendations that are universal for enterprises of any size. 

Presentation of the main material.  Knowledge base is a popular digital service 

for business, which allows you to create a single repository of information for 

employees and optimize business processes in the enterprise. 

Before starting a knowledge base, you need to determine what tasks you need to 

solve with it. 
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The main tasks solved by the knowledge base: systematization of information, 

reduction of time costs, adaptation of new employees, employee training.  Consider the 

proposed tasks in more detail. 

An urgent problem is the fragmented storage of knowledge.  As a rule, the 

company's divisions use different sources for this: accounting - 1C, sales - CRM, who 

stores information on the corporate server, who - in Google documents, who - just in 

my head.  In most cases, important instructions and documents may be out of date and 

some of the information may be missing. 

If companies need regular exchange of knowledge between departments for 

ecosystem development, the knowledge base allows them to gather and organize them 

in one place.  This can be achieved only through systematization. 

A significant part of employees' time is spent searching for the necessary 

information, describing instructions and preparing answers to the same questions. 

Standard situations: 

- the sales specialist needs to send the client a portfolio of projects, 

- marketer - to understand what markup to set on the product, 

- HR specialist - add a list of the latest achievements of the company to the 

vacancy description. 

To do this, you need to contact colleagues, including from other departments. 

The working hours of several employees are searched, and the chaotic preparation 

of the same materials can lead to repeated duplication of information.  With the help 

of the knowledge base, you can significantly optimize these costs and reduce time 

costs. 

Beginners experience special difficulties due to lack of information.  What 

documents are needed for registration, who to contact, how to solve work questions - 

all the necessary clear answers in a convenient place.  This will help to adapt new 

employees faster. 

The knowledge base can also be used for educational purposes, training and 

development of employees.  It may include samples of training materials, text or video 

instructions for working with specific services. 
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Consider the main criteria for the effectiveness of the knowledge base: 

compliance with the needs of employees, ease of use, relevance of information. 

Knowledge base - an individual project depending on the type of business, the 

size of the company, the number of its employees and business processes.  However, 

there are universal characteristics that can determine its effectiveness. 

The knowledge base is created primarily by closing the information needs of the 

team.  To create a truly useful project, you must first determine what information 

employees may need, what issues each of them faces.  It will not hurt to conduct a 

survey among colleagues, which, in their opinion, should be in the knowledge base and 

create a special place for regular collection of proposals. 

Like any online project, the knowledge base needs usability testing.  If it is 

inconvenient, it is easier for employees to use the usual resources to store information.  

Make sure it's well-structured - all departments need to know where to look.  Create 

instructions for using the knowledge base, and before launching, give it for testing to 

employees in various fields. 

The stylistically simpler and easier the texts, the better they will be perceived.  

The main danger during the preparation of materials is the obviousness of the 

information.  What is simple for one employee may not be clear to another.  This is 

especially important with a large team and different areas of activity.  Therefore, when 

preparing content, you should always look at it with an outsider's eye. 

The problem with such projects is that they have written and forgotten.  

Information tends to age, so it is important to determine in advance the regularity of 

the renewal of certain blocks.  For example, information about the age of the company 

and its latest achievements requires adjustment once a year.  If you provide instructions 

to employees on the use of third-party online services, many of them are updated 

monthly.  Important changes in the work of the enterprise should be made to the 

knowledge base as they arise. 

To begin, identify the resources: who will be responsible for implementing the 

knowledge base, what technologies will be needed for this. 

The role of the person in charge of coordinating the process of creating a 
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knowledge base, monitoring the content and updating of content is very important.  It 

is also necessary to identify the staff responsible for providing information in specific 

sections.  An editor is required to bring texts in line with corporate editorial policy.  In 

our company, many people are involved in maintaining the knowledge base: 

representatives of top management, developers, HR and PR departments, department 

heads. 

You can use different platforms to create a knowledge base.  The main part of the 

knowledge base is focused on all employees.  These include information about the 

company and its structure, mission and values, a FAQ with a list of people who can be 

contacted for various questions, as well as important documents, such as a card with 

details and a presentation of the company. 

HR information, which is often requested by HR staff, should also be among the 

key sections of the knowledge base.  It may include instructions on hiring, transferring 

employees, arranging vacations and sick leave, and others. 

The peculiarity of the company is that it is desirable to automate almost all 

business processes on the corporate portal, and it is important that all employees are 

able to use it.  Therefore, it is desirable to have a separate section dedicated to working 

with the portal: how to set tasks, book negotiations, pay bills.  With the advent of a 

new business process, it is immediately necessary to describe it on the basis of 

knowledge and send everyone links to new information. 

The highly specialized information required by specific departments is contained 

in the relevant sections.  Depending on the functionality of the platform, you can create 

different knowledge bases or adjust access levels: leave visibility to all employees or 

some. 

For new employees, it is desirable to create a separate section, which may be 

needed in the first days of work.  This section should consist of a memo, a list of 

documents required for registration, and a description of the automated business 

process in which a person downloads documents to disk and interacts with the HR 

department and accounting. 

When a new employee leaves to work, he is sent an automatic letter with access 

to the company's portal and links to the necessary sections of the knowledge base. 
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Another tool is to involve employees in the formation of the knowledge base.  

Gathering feedback and suggestions on what else you can add is at least of interest, and 

at best, active help with content. 

Conclusions and prospects for further research.  This article provides basic 

guidelines that are universal for creating any knowledge base: for both small businesses 

and large corporations.  Functionality, volume of content and appearance of the project 

can be individual depending on the characteristics and needs of the business. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ВИДОБУВАННЯ ЗНАНЬ ДЛЯ ПОБУДОВИ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Проаналізовано технологію та представлено категорії web mining: аналіз 

використання веб ресурсів; видобування веб-структур; видобування веб-

контенту. Розглянуто основні механізми дослідження та добування інформації 
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з веб-документів та сервісів. Продемонстровано застосування інструментів 

web-mining для побудови індивідуального освітнього середовища. Обґрунтовано 

ефективність використання веб-сервісів продукування знань з метою надання 

користувачам просторовими даними та особам, які приймають рішення, 

можливість видобувати знання з масивів різнорідних просторових даних. 

Ключові слова: бази даних, інтелектуальний аналіз даних, веб-сервіси 

видобування знань, освітнє середовище.  

Постановка проблеми. Завдяки розвитку інформаційних технологій в 

освіті з’явилися нові можливості для індивідуалізації та диференціації 

навчального процесу, зорієнтованого на розвиток самостійного пізнання та 

ефективну організацію навчальної діяльності студентів. Перспективним 

напрямом використання в навчальному процесі є впровадження методів 

видобування знань. Для навчальних закладів все більшого значення набуває 

інформаційне наповнення та функціональність систем управління віртуальним 

навчальним середовищем (наприклад, Moodle). Водночас, інформаційний 

простір, що формує індивідуальне навчальне середовище, складається не лише з 

явним чином визначених знань і структурованих даних, представлених в різних 

базах даних, але і, в значній частині, з неструктурованої інформації. Тому 

проблема видобування тематичної інформації з неструктурованих просторових 

даних для організації власного навчання є актуальним предметом досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Моделі та методи технологій 

продукування знань, методику застосування технологій видобування даних і 

знань в освіті досить широко розглядають як зарубіжні дослідники, зокрема 

Паласіос К.А., Реєс-Суарес Дж. А., Беарзотті Л. А., Лейва В., Марчант К., так і 

вітчизняні: Гагарін О.О. Грибюк О.О. Топорівський Б.П., Ящук Д.Ю. та ін. 

Проте дослідження технологій продукування знань методами 

інтелектуального аналізу розподілених даних в інфраструктурі просторових 

даних та їх використання при організації індивідуального освітнього 

середовища, залишається критичною проблемою. 

Мета статті – обґрунтування ефективності використання технології 

добування, збереження та надання знань та їх використання при організації 

індивідуального навчального середовища. 
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Виклад основного матеріалу. Серед ключових проблем, що виникають в 

процесі побудови індивідуального освітнього середовища, Гагарін О.О. та 

Топорівський Б.П. виділяють наступні [3]:  

 видобування потрібних навчальних матеріалів з неструктурованих, 

безмежних інтернет ресурсів (пошук та організація збереження інформації, яка 

використається у процесах навчання);  

 забезпечення моніторингу компетенцій спеціалістів, потрібних 

ринку, для створення засобів опису професійної націленості навчання; 

 організація бази знань з низкою засобів рішення задач побудови 

власного навчального процесу. 

Грибюк О.О. пропонує для вирішення названих проблем впровадження в 

навчальний процес хмарних обчислень [1]. Автор вважає, що інтеграція хмарних 

сервісів в освіту є новим перспективним напрямком. Віртуальні обчислювальні 

лабораторії (VCL, virtual computing lab), які створюються в хмарах, ефективні для 

обслуговування навчального та дослідницьких процесів. Для навчальних 

закладів суттєвого значення набуває інформаційне наповнення та 

функціональність систем управління віртуальним навчальним середовищем 

(VLE, virtual learning environment). Крім того, виділяють ще один підхід, 

заснований на створенні персонального навчального середовища, створеного з 

Web сайтів та кероване студентами. 

Сервіси “Google Apps для навчальних закладів” та “Microsoft Live@edu” 

включають в себе широкий набір інструментів, які можна інтегрувати з власними 

веб сервісами навчального закладу. В результаті створюється гібридний 

інформаційно-освітній простір ВНЗ. 

Сучасні дослідники пропонують підхід, що носить назву веб-сервісів 

продукування знань, який використовується в якості прошарку поверх 

інфраструктур просторових даних (в якості сервіс-орієнтованої структури) з 

метою надання користувачам просторових даних та особам, які приймають 

рішення, можливість видобувати знання з масивів різнорідних просторових 

даних [2-5]. 
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Процес видобування знань в базах даних визначається як нетривіальний 

процес для виявлення дійсних, нових, потенційно корисних, і в кінцевому 

рахунку, зрозумілих шаблонів з великих наборів даних, а також для видобування 

інформації з доступних баз даних [5]. Цей процес складається з кількох етапів і 

включає в себе методи роботи з базами даних, машинне навчання, статистику, 

штучний інтелект та системи прийняття рішень. 

Освітній інтелектуальний аналіз даних – це нова наукова сфера, пов’язана з 

застосуванням методів видобування знань для визначення крупномасштабних 

даних навчального закладу з метою дослідження освітнього простору та інших 

проблем. Дослідники в зазначеному контексті виокремлюють наступні сфери 

застосування: 

 аналіз і візуалізація даних; 

 побудова дидактичного матеріалу; 

 розробка концептуальних карт; 

 знаходження нетипової поведінки учасників навчального процесу; 

 зворотній зв’язок для інструкторів підтримки; 

 групування учасників навчального процесу; 

 планування та програмування; 

 моделювання; 

 аналіз системи управління навчанням; 

 дослідження соціальних мереж. 

Для цілей формування навчальних матеріалів використовують пошукові 

системи на основі: прихованої індексації; оптимізації контенту веб-ресурсів; 

структуризації шаблонів побудови веб-ресурсів.  

Оскільки більшість інформації, що розміщена на веб-ресурсах, є текстовою 

інформацією, то для її обробки і аналізу варто використовувати такі методи 

прикладного видобування даних як інтелектуальний аналіз тексту (Text Mining 

або Knowledge Discovery in Text).  

Технологія процедур видобування просторових даних здебільшого  

базується на засобах Web Mining (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Tехнології інтелектуального аналізу даних в процедурах Web 
Mining [2] 

 
Web Mining використовують пошукові системи на основі: прихованої 

індексації; оптимізації контенту веб-ресурсів; структуризації шаблонів побудови 

веб-ресурсів [2].  

Категорії Web Mining містять настурні складові: 

– аналіз використання веб ресурсів (Web Usage Mining);  

 видобування веб-структур (Web Structure Mining);  

 видобування веб-контенту (Web Content Mining). 

Методика інтелектуального аналізу даних на основі веб-сервісів 

продукування знань застосовується для обробки даних, просторової 

кластеризації, класифікації та інтелектуального аналізу правил в сумісному 

середовищі.  

Технологія процедур видобування тематичної інформації на засобах 

Web Mining дозволяє вирішувати різноманітні неформальні задачі обробки 

даних, прогнозування та кластеризації неструктурованих даних без 

попереднього формулювання гіпотез. 
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Просторові веб-служби визначають як набір програмних компонент, 

розроблених на основі стандартної сервіс-орієнтованої архітектури для 

підтримки міжмашинної взаємодії для управління просторовими даними в 

мережі.  

Загальна ідея для видобування просторових знань полягає в 

використанні функціонально-сумісної просторової веб-служби поверх 

великої платформи просторових даних. Поява сучасних фрейморків великих 

даних, структури розподіленої та паралельної обробки дозволяють покращити 

обмеження продуктивності традиційних систем, задовольнити вимоги  до 

продуктивності обробки крупномасштабних просторових даних, в тому числі 

і в навчальному процесі.  

Засобами моніторингу компетенцій спеціалістів затребуваних на ринку 

праці є алгоритми індивідуалізації на основі Web Mining витягування:  

 інтересів користувач (Web Usage Mining),  

 шаблонів веб-структур (Web Structure Mining),  

 змісту веб-контенту (Web Content Mining).  

Персоналізоване навчальне середовище будується засобами бази знань 

щодо послідовності та логічного зв'язку понять, які потрібно засвоїти. Засвоєння 

понять формується на основі онтологічних підходів щодо зв'язування наявних 

навчальних матеріалів та потрібних компетенцій. 

Всі наведені рішення реалізуються шляхом удосконалення процедур 

аналізу одного з компонентів збереження інформаційного навчального елементу: 

веб-контенту, структури веб-ресурсу або змісту текстового документу. 

Висновки. Запропонована структура продукування знань із розподілених 

просторових даних базується на ідеї поєднання методів сервіс-орієнтованої 

архітектури та методів інтелектуального аналізу просторових даних для 

забезпечення процесів видобування знань. Технологія процедур видобування 

тематичної інформації для організації власного навчального процесу базується 
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на засобах Web Mining, яка має забезпечити: створення індивідуальних освітніх 

середовищ актуальних напрямків навчання за затребуваними ринком праці 

компетенціями, на основі моніторингу вакансій та формування процесів відбору 

найбільш затребуваних компетенцій; організації персоналізованого робочого 

(навчального) місця користувача (Workplace) з використанням додаткових 

сервісів веб-браузера. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ MS EXCEL ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ 

У статті розглянуто можливості практичного застосування табличного 

процесора MS EXCEL для здійснення кореляційно-регресійного аналізу різними 

способами: за допомогою складання кореляційних таблиць, вбудованих функцій, 

а також набору використання засобів аналізу даних, призначеного для 

вирішення різних статистичних задач. Зазначено, що застосування засобів 

табличного процесору MS EXCEL дає змогу не лише здійснювати кореляційно-

регресійний аналіз, а й прогнозувати показники економічного процесу та 

майбутнього розвитку підприємства. 

Ключові слова: кореляційно-регресійний аналіз, кореляційна модель, коефіцієнт 

кореляції, кореляційні таблиці, табличний процесор MS EXCEL. 

Постановка проблеми. Кореляційно-регресійний аналіз допомагає 

вирішити цілий ряд нових завдань у економічному аналізі. Розрахунки на основі 

кореляційних моделей підвищують ступінь точності аналізу, часто виявляють 

недоліки попереднього аналізу. Перевага цього методу складається також і в 

тому, що він дає можливість розв'язувати задачі, які не можна вирішити за 

допомогою інших методів економічного аналізу − як, наприклад, розділ впливу 

багатьох факторів, які діють взаємопов'язано і взаємо зумовлено. Використання 

методу кореляції і регресії дозволяє вирішити такі основні завдання:  

1) встановити характер і тісноту зв'язку між досліджуваними явищами;  

2) визначити і кількісно виміряти ступінь впливу окремих факторів і їх 

комплексу на рівень досліджуваного явища;  

3) на підставі фактичних даних моделі залежності економічних показників 

від різних факторів розраховувати кількісні зміни аналізованого явища при 

прогнозуванні показників і давати об'єктивну оцінку діяльності підприємств.                

[4, с.1]. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням практичного 

застосування кореляційно-регресійного аналізу присвячено праці М. Бондар,                

О. Корольова, З. Кузьмичова, О. Ляшенко, Г. Рудоміна, Г., В. Рязанцева,                

О. Яровенко та ін. 

Оскільки процедура кореляційного аналізу потребує роботи з великими 

масивами даних, а також здійснення громіздких математичних підрахунків, нині 

для її проведення застосовують різні програмні засоби.  

Отже, метою статті є розкриття особливостей практичного застосування 

засобів MS EXCEL при здійсненні кореляційно-регресійного аналізу. 

Виклад основного матеріалу. Кореляційний аналіз – кількісний метод, що 

дозволяє виявити залежність між декількома випадковими величинами, а його 

параметри використовуються як знаряддя цілеспрямованого регулювання рівнів 

результативних ознак. Регресійний аналіз – це кількісний метод визначення виду 

математичної функції в причинно-наслідковій залежності між змінними 

величинами [2, с.3]. 

Основна задача кореляційного аналізу полягає у виявленні взаємозв’язку 

між випадковими змінними шляхом оцінки парних (частинних) коефіцієнтів 

кореляції, обчислення і перевірки значимості множинних коефіцієнтів кореляції 

і детермінації. Крім того, за допомогою кореляційного аналізу вирішуються 

наступні задачі: відбір факторів, які найбільше впливають на результативну 

ознаку, на основі оцінки тісноти зв’язку; виявлення раніше невідомих причинних 

зв’язків. Кореляція безпосередньо не виявляє причинних зв’язків між 

параметрами, але встановлює чисельне значення цих зв’язків [3, с.3]. 

При проведенні кореляційного аналізу вся сукупність даних розглядається 

як множина змінних факторів, кожна з яких містить n спостережень. При 

вивченні взаємозв’язку між двома факторами їх, як правило, позначають   X=(x1, 

x2, … , xn) і Y=(y1, y2, … , yn). Для виявлення тісноти зв'язку між X і Y розраховують 

коефіцієнт парної кореляції (rxy). Він характеризує тісноту або силу зв’язку між 

змінними y і х. Значення коефіцієнта кореляції перебуває в межах від –1 до +1. 

При позитивному значенні rxy має місце позитивна кореляція, тобто із 
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збільшенням (зменшенням) значень однієї змінної (х) значення іншої (у) 

відповідно збільшується (зменшується). При негативному значенні rxy має місце 

негативна кореляція, тобто із збільшенням (зменшенням) значень х значення y 

відповідно зменшуються (збільшуються). Для якісної оцінки коефіцієнта 

кореляції використовують різні шкали, найчастіше – шкалу Чеддока.  

Коефіцієнт кореляції можна розраховувати кількома 

способами. Обгрунтуємо найбільш доцільний. Розглянемо приклад.  

Припускаючи, що існує деяка об’єктивна тенденція  прямого лінійного 

зв’язку між значеннями змінних Х2 (індекс споживчих витрат) і Y (об’єм 

продажів) та між значеннями змінних Х1 (витрати на рекламу) і Y (об’єм 

продажів) за даними таблиці 1, розрахувати відповідні коефіцієнти кореляції.  

Таблиця 1 – Статистичні дані 

Обсяг продажів Y, 
тис. грн. 

Витрати на рекламу 
Х1, тис. грн. 

Індекс споживчих 
витрат Х2, % 

126 4 100 
137 4,8 98,4 
148 3,8 101,2 
191 8,7 103,5 
274 8,2 104,1 
370 9,7 107 
432 14,7 107,4 
445 18,7 108,5 
367 19,8 108,3 
367 10,6 109,2 
321 8,6 110,1 
307 6,5 110,7 
331 12,6 110,3 
345 6,5 111,8 
364 5,8 112,3 
384 5,7 112,9 

Перший спосіб, за допомогою якого можна здійснювати розрахунок 

коефіцієнтів кореляції – скласти відповідні кореляційні таблиці. 

Так, на рис.1 показано  розрахунки при обчисленні коефіцієнта кореляції 

між змінними Х2 і Y (за допомогою табличного процесора MS EXCEL). У цьому 

випадку складається кореляційна таблиця та обчислюється багато проміжних 

значень, а саме: розраховують середні значення випадкових величин Х2 і Y, які є 
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найбільш простими показниками, оцінки дисперсії величин та стандартні 

похибки випадкових величин Х2 і Y. Також, спираючись на відповідні формули, 

маючи навички виконання операцій з матрицями в MS EXCEL, легко можна 

порахувати коефіцієнти частинної кореляції (рис. 2) . 

 

 

 
Рисунок 1  − Проміжні розрахунки при обчисленні коефіцієнта кореляції 

між змінними Х2 і Y [1, с.53]. 

 
Рисунок 2 – Коефіцієнти частинної кореляції 
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Однак, таким методом доцільно здійснювати розрахунки, якщо потрібне 

розуміння змісту обчислень за запропонованими формулами для коефіцієнтів 

парної та частинної кореляції. 

 Розглянемо тепер розв'язання завдання за допомогою вбудованих в                 

MS EXCEL функцій і порівняємо отримані результати. 

Щоб обрахувати кореляцію засобами MS EXCEL, можна скористатися 

функцією =КОРРЕЛ(…), вказавши адреси двох стовпців чисел, як зображено на 

рис. 3. Відповідь занесена в D8 і дорівнює 0,816. 

 

Рисунок 3 − Обчислення коефіцієнта парної кореляції з допомогою функції 
КОРРЕЛ 

 
Причому, аргументи функції КОРРЕЛ повинні бути числами чи іменами, 

масивами чи посиланнями, які містять числа. Якщо аргумент, що є масивом або 

посиланням, містить текст, логічні значення чи пусті комірки, то такі значення 

ігноруються; однак комірки, які містять нульові значення враховуються. 

Однак, найбільш зручним і швидким способом є наступний. В MS EXCEL 

входить набір засобів аналізу даних (так званий пакет аналізу), призначений для 

вирішення різних статистичних задач. Для обчислення матриці коефіцієнтів 

парної кореляції R слід скористатися інструментом Корреляция (рис. 4) і 

встановити параметри аналізу у відповідному діалоговому вікні. Відповідь буде 

розміщена на новому робочому листі (рис. 5). Математичні розрахунки 

коефіцієнтів кореляції в MS EXCEL і розрахунки, які отримали використовуючи 

вбудовані в MS EXCEL функції, однакові, тому обрахунки здійснено правильно 

[1, с. 58]. 
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Рисунок 4 − Обчислення матриці коефіцієнтів парної кореляції за допомогою 
інструмента Корреляция 

 

 
 

Рисунок 5 − Матриця коефіцієнтів парної кореляції 

Також застосування засобів табличного процесору MS EXCEL дає змогу не 

лише здійснювати кореляційно-регресійний аналіз, а й прогнозувати показники 

економічного процесу та майбутнього розвитку підприємства. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Кореляція (або 

коефіцієнт кореляції) є мірою залежності двох випадкових величин. При цьому, 

зміна однієї або кількох цих величин призводить до систематичної зміни іншої 

або інших величин. Кореляційний аналіз – метод обробки статистичних даних, 
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що полягає у вивченні коефіцієнту кореляції між змінними. Табличний процесор 

MS EXCEL дозволяє здійснювати кореляційно-регресійний аналіз різними 

способами: за допомогою складання кореляційних таблиць, вбудованих функцій, 

а також набору використання засобів аналізу даних, призначеного для вирішення 

різних статистичних задач. Вибір того чи іншого методу залежить від 

поставленої мети дослідження. Проте, для розв'язання більш  прикладних  задач 

кореляційно-регресійного аналізу доцільно застосовувати інші програмні 

засоби. 
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ  

ПРОЦЕСОМ ЗВО 

У статті сформульовано актуальність та необхідність розробки та 

впровадження системи управління навчальним процесом ЗВО з використанням 

засобів сучасних інформаційних технологій і систем. Визначено основні 

компоненти системи та запропоновано послідовність її реалізації та 

структурні схеми апаратно-програмних комплексів. Підбито підсумки 

досліджень та окреслено подальші перспективи розвитку.  

Ключові слова: інформаційні технології, система управління навчальним 

процесом, , реалістичний інтерфейс, апаратно-програмний комплекс. 

Постановка проблеми. Високоосвічені громадяни є рушійною силою 

розвитку, важливою складовою економічного зростання демократичного 

суспільства. Наявність освіти, особливо в глобальному середовищі, знижує ризик 

опинитися за межею бідності. Процеси національного і духовного відродження, 

демократизації, становлення інноваційної економіки та посилення децентралізації 

зумовлюють сутнісне оновлення змісту й діяльності всіх соціальних інституцій, у 

тому числі й вищих навчальних закладів економічного спрямування. Ці загальні 

тенденції у свою чергу висувають нові вимоги до організації навчального процесу 

та активізації пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти, поширення 

неформальної освіти та концепції навчання впродовж життя.  

Разом з тим, існуючі на сьогоднішній день традиційні методи навчання не 

забезпечують у повній мірі активний пізнавальний процес передусім тому, що за 

такої організації навчання важко встановити зворотній зв’язок, самоконтроль та 

ефективне управління освітнім процесом. Це, в свою чергу, обумовлює 

необхідність впровадження інтерактивних технологій, що активізують 

пізнавальну діяльність майбутніх фахівців. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день в галузі 

освітньої системи пріоритетної постає задача приведення її у відповідність із 

сучасними тенденціями та впровадженнями інноваційних технологій в умовах 

глобалізаційних процесів. Зміна підходів до навчального пізнання світу неминуче 

призводить до перегляду сформованих раніше форм та засобів навчання, значна 

частина яких входить в протиріччя зі змістом та вимогами парадигми освіти, що 

невпинно змінюється.  

В багатьох роботах сучасних авторів справедливій критиці піддається так 

звана "масова модель" навчання, основними характеристиками якої є класно-

урочна система, книжково-фронтальний підхід, жорстка регламентація 

навчального процесу, ігнорування індивідуальних особливостей, творчого 

потенціалу та особистісних інтересів студентів [1, 2]. 

Специфіка становлення інформаційного суспільства характеризується 

системними змінами як на глобальному, так і на локальному рівні. Однією із 

фундаментальних ознак цих змін є прискорений процес інформатизації, який 

являє собою перехід до інноваційних змін соціуму, що проявляється в швидкому 

розвитку інформаційних технологій та їх інтеграції в усі сфери суспільного життя 

людини [3]. 

Особливості автоматизованих систем управління навчальним процесом та 

проведення інтерактивних заходів у вищих навчальних закладах вивчали такі 

науковці, як Гураль С. К., Касярум Н.В., Мудрик А. В., Пінчук О. В., 

Рибалкіна Н.  В., Романова С. М., Ткач Т. В. та ін., проте даний напрямок потребує 

розвитку, що обумовлює актуальність подальших досліджень. 

Метою статті є розробка системи управління навчальним процесом ЗВО, що 

дозволить: 

 автоматизувати усі етапи надання освітніх послуг; 

 підвищити загальну мотивацію та інтерес до навчання завдяки новим 

формам організації навчального процесу; 

 активізувати науково-дослідну діяльність здобувачів, аспірантів та 

викладачів; 
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 підвищити рівень комунікацій між студентами та фахівцями-

практиками під час проведення онлайн-тренінгів, ділових ігор, вебінарів та 

колективної роботи над розробкою проектів з використанням сучасних 

інтерактивних технологій. 

Виклад основного матеріалу. З кожним роком проблема забезпечення 

належного рівня інформаційного обслуговування навчального процесу стає 

більш актуальною. Тому зберігається стійка тенденція до розширення впливу 

інформаційно-комунікаційних технологій на систему навчання. В свою чергу,  

впровадження сучасних технологій у навчальний процес стимулює інтерес до 

освітньої діяльності, сприяє формуванню логічного та творчого мислення, 

сприяє розвитку здібностей студентів та формуванню інформаційної культури. 

Сучасну, постіндустріальну модель освіти важко уявити без використання 

новітніх технологій, що об’єднують традиційну статичну візуальну і динамічну 

інформацію , обумовлюючи можливість одночасного впливу на зорові і слухові 

органи чуття студентів [4]. 

Для забезпечення повноцінної активізації пізнавальної діяльності 

здобувачів вищої освіти система управління навчальним процесом повинна 

включати підсистеми управління дистанційним навчанням; електронного 

документообігу, автоматизації опитування, голосування та контролю знань; 

підтримки проведення онлайн-тренінгів, вебінарів, відеоконференцій, 

академічної мобільності тощо. 

Формуванням системи повинні займатись досвідчені фахівці в галузі 

інформаційних технологій і систем.  

Основні етапи реалізації інноваційної системи управління навчанням ЗВО, 

подані на рис.1. 
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Рисунок 1 – Етапи реалізації системи управління навчанням 

З рис.1 видно, що для реалізації інноваційної системи управління навчанням 

потрібно розробити комплекси апаратного та програмного забезпечення. 

Зокрема, для можливості проведення автоматизованого голосування необхідна 

розробка спеціального програмного забезпечення засобами інструментальних 

мов програмування, таких як Java, PHP та MySQL. 
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Після формування вимог до комплексу апаратних засобів забезпечення 

можлива розробка структурної схеми, що включає мультимедійні проектори, 

web-камери, бездротові клавіатура, wi-fi роутери тощо, а також автоматизоване 

робоче місце викладача та автоматизовані навчальні місця (АНМ) 

студентів  (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Структурна схема апаратного комплексу системи 

 

Згідно розробленої структури, взаємозв’язок мультимедійного комплексу з 

АРМ викладача, периферійними пристроями для введення та виведення 

інформації на екран та друк; мережевими пристроями для телекомунікацій і 

АНМ студентів із системою для голосування дозволить забезпечити 

повноцінний інтерактивний режим проведення різноманітних освітніх заходів. 

Крім того, для локального з’єднання усіх робочих станцій системи 

необхідно дані про облiковi записи розташовувати не на кожному окремому 

комп’ютерi, а на контролерi домену. При таких умовах стає можливим зробити 

для кожного облікового запису перемiщуваний профiль, мережний шлях до 

якого зберiгають на контролерi домену. У результатi користувачi можуть 

працювати з будь-якого комп’ютера домену зi своїм Робочим столом, Моїми 
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документами та iншими елементами, які налаштовують iндивiдуально. Таким 

чином, використання доменної моделі мережi дозволить централiзовано 

виконувати всi адмiнiстративнi роботи. 

Наступними необхідними компонентами комплексу засобів для системи 

управління навчанням є такі види програмного забезпечення: 

 пакет прикладних програм – забезпечує роботу з різними типами 

документів: текстом, електронними таблицями, презентаціями, базами даних 

тощо; 

 програмне забезпечення для демонстрації вебінарів, онлайн-

конференцій та віддаленого доступу, з можливістю створення і зберігання 

профілю налаштувань; забезпечення інтерактивного режиму роботи 

(підключення користувачів до web-сесії, їх представлення, постановка запитань, 

коментаріїв, отримування відповідей тощо);  

 програмне забезпечення для обслуговування вебінарів (дозволяє 

відправити запрошення щодо приєднання до сесії за посиланням або 

підключення за допомогою браузера тощо); 

 програмне забезпечення для організації багатоточкових Full HD відео 

конференцій через браузер, клієнтську програму в корпоративній мережі або 

засобами Інтернет; 

 Інтернет-сервіс, який дозволяє одночасно працювати над одним 

документом певною визначеною групою осіб в режимі реального часу; 

 хмарне програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати доступ до баз 

та банків статистичних та нормативних даних, різних стилістично оформлених 

шаблонів для презентацій, доступних користувачам. 

В свою чергу комплекс програмних засобів системи повинен включати 

модулі системного та прикладного програмного забезпечення; керування СУБД, 

програмної підтримки інтерактивних заходів, а також модулі автоматизації 

навчального місця студента, як показано на рис.3. 
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Рисунок 3 – Схема комплексу програмного забезпечення системи 

 

Розроблена структура комплексу програмних засобів на відміну від 

існуючих аналогічних інтерактивних комплексів, таких як SMART Board,  INT-

SBX8854U, Turning Technologies TouchBoard [5] та ін., в комплектацію яких 

входять, як правило, тільки інтерактивна дошка з короткофокусним проектором 

і стандартним програмним забезпеченням, буде мати розширену комплектацію 

та кращі можливості за рахунок уведення необхідного обладнання та створення 

автоматизованих навчальних місць студентів, на яких буде встановлене 

необхідне апаратне та програмне забезпечення для можливості перегляду, 

доповнення, редагування навчального матеріалу та проведення голосування і 

автоматизованого опитування, що дозволить підвищити пізнавальну активність 

студентів, рівень засвоєння ними навчального матеріалу та дозволить більш 

ефективно працювати над створенням колективних проектів. 

На заключному етапі необхідно здійснити розробку методичного 

забезпечення, інструктивних матеріалів та проведення навчання викладачів і 

працівників структурних підрозділів ЗВО використанню комплексу апаратного і 

програмного забезпечення системи управління навчанням. 

Після впровадження комплексу апаратного і програмного забезпечення, 

планується ширше залучення фахівців-практиків, провідних менеджерів 
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підприємств до проведення онлайн-тренінгів, майстер-класів, вебінарів з 

використанням телекомунікаційних засобів розробленої системи. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, в 

результаті впровадження інтерактивного освітнього простору можливо буде 

досягнути: 

 підвищення рівня пізнавальної активності студентів під час навчального 

процесу за рахунок використання нових інтерактивних методів і форм подання 

матеріалу, мотивації до його засвоєння з використанням засобів сучасних 

інформаційних технологій; 

 підвищення рівня комунікацій між студентами та фахівцями-

практиками в процесі проведення семінарів, ділових ігор, онлайн-тренінгів; 

 забезпечення можливості колективної роботи над розробкою проектів з 

використанням засобів сучасних інформаційних технологій; 

 забезпечення можливості автоматизованого голосування та опитування 

під час проведення навчального заняття, що дозволить забезпечити повноцінний 

інтерактивний режим навчання; 

 забезпечення технічної підтримки проведення різноманітних 

інтерактивних освітніх заходів: онлайн-тренінгів; вебінарів, відео-конференцій 

тощо. 

В цілому ж, впровадження інноваційної системи управління навчанням 

дозволить покращити умови здобуття вищої освіти у ЗВО та сприятиме 

формуванню висококваліфікованих фахівців. 
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ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ  

В статті досліджено економічну сутність товарних операцій 

підприємств торгівлі. Наголошено на необхідності підприємству самостійно 

обирати спосіб включення транспортно-заготівельних витрат до собівартості 

товарів, а також базу їх розподілу. Доведено, що саме облікова політика впливає 

на сприяння ефективного функціонування господарюючого суб'єкта в 

довгостроковому періоді та відповідає за контроль фінансових результатів. 

Ключові слова: торгівля, операції класифікація, облік, торговельні 

мережі.  

Постановка проблеми. Товарні операції є важливою економічною 

категорією в процесі господарювання будь-якого торговельного підприємства. 

Загалом, торгівля виникла на відповідному етапі розвитку суспільства, а саме 

тоді, коли окремі виробники почали виготовляти продукції більше, ніж їм було 

потрібно для своїх власних потреб. Попередником торгівлі був натуральний 

обмін продуктами праці, який виник ще в надрах первіснообщинного ладу. 

Однак цей обмін мав спочатку випадковий характер і виникав лише тоді, коли 

окремі общини чи племена мали в цьому потребу. Сучасне товаропостачання 

торговельної мережі представляє складну динамічну систему, яка має свою 

морфологічну та функціональну структуру, основною цільовою метою якої є 

безперебійне доведення до  торговельної мережі товарів, необхідних для 

задоволення попиту населення. Облік саме товарних операцій за цих умов 

набуває особливої актуальності.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань обліку та 

аналізу товарних операцій підприємств торгівлі приділяли увагу такі видатні 

економісти, як В.І. Бачинський, О.М. Брадул, В.О. Іваненко, Ю.А. Верига, 

А.С. Ярошенко, О.В. Фоміна,  Л.М. Котенко, А.М. Кузьмінський, О.М. Чабанюк, 

Н.М. Ткаченко та інші.  

Метою дослідження є розроблення практичних рекомендацій щодо 

удосконалення організації та методики обліку товарних операцій з метою 

раціонального використання ресурсів підприємств торгівлі.  

Виклад основного матеріалу. Торговельна діяльність забезпечує 

безперервний процес руху активів у вигляді товарів від промислових 

підприємств різних форм власності до прямих споживачів. Для забезпечення 

торговельної діяльності здійснюються продажі товарів, які є найбільш важливою 

та значною частиною активів компанії. Вони займають особливе місце та 

домінуючу позицію у структурі витрат торгових підприємств. 

У процесі господарської діяльності підприємства, здійснюються різні 

операції. Операції називаються товарними, якщо йдеться про оплату продукції, 

товарів, робіт і послуг, тобто процес виникає внаслідок звичайної операційної 

діяльності підприємства. Важливе місце в цьому займає облікова політика [1]. 

Облікова політика розробляється і затверджується підприємством лише 

стосовно тих господарських операцій та подій, які мають або матимуть місце в 

його діяльності або плануються в найближчому майбутньому. Забезпечення 

достовірності даних досягається дотриманням принципів бухгалтерського 

обліку і фінансової звітності, саме на яких має будуватися облікова політика.  

Окрім опису положень здійснення облікової політики з  урахуванням 

принципів, стандартів і процедур, документ повинен забезпечити дотримання 

певних конкретних вимог: 

– облікова політика має бути єдиною на підприємстві, що передбачає 

обов’язкове застосування обраних методів і прийомів ведення бухгалтерського 

обліку всіма структурними підрозділами незалежно від виду діяльності та місця 

розташування; 
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– облікова політика спрямовується на досягнення основної мети 

бухгалтерського обліку – надання користувачам повної, правдивої та 

неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух 

грошових коштів на підприємстві;  

– застосування облікової політики має бути послідовним, тобто методика 

відображення господарських операцій, оцінки майна та зобов’язань протягом 

року, від одного звітного періоду до іншого не може змінюватися. Зміни 

вносяться тільки з початку нового звітного періоду [2]. 

Облік товарних операцій на підприємствах забезпечує збір та 

систематизацію інформації про товарні залишки на початок і кінець звітного 

періоду, їх надходження та витрачання. Облік товарних операцій здійснюється 

на підставі супровідних документів, прикладених до товарного звіту.  

Товари на підприємства роздрібної торгівлі надходять на підставі 

договорів купівлі-продажу (замовлень) від оптових торгових підприємств або 

безпосередньо від виробників. Для формування достовірної облікової інформації 

про рух товарів та їх збереження необхідно:  

1) документальне оформлення всіх операцій товароруху; 

2) укладення договору про матеріальну відповідальність з особою, що 

здійснює операції у сфері руху товарів;  

3) ведення систематичної звітності матеріально відповідальних осіб;  

4) єдність оцінки товарів при їх надходженні та списанні;  

5) проведення зустрічної звірки документів;  

6) проведення інвентаризації товарних запасів та їх обліку та фактичного 

нарахування [2]. 

Для торговельних підприємств, що здійснюють розрахунки готівкою як з 

населенням, так і з юридичними особами, особливе значення має регламентація 

ведення касових операцій – використання контрольно-касової техніки, інкасації 

виручки, обліку виручки у вигляді переказів в дорозі тощо. Вимога складання 

первинних документів відразу після закінчення операції не поширюється на 

реалізацію товарів, продукції, робіт і послуг із застосуванням контрольно-
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касових машин. У цьому випадку допускається складання первинного 

облікового документа не рідше одного разу в день по його закінченні на підставі 

касових чеків.  

Основним законодавчим актом у розглядуваній сфері є Закон України 

«Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» [3]. Аналіз цього нормативного документа 

дає можливість говорити про наявність значної кількості технічних вимог, за 

порушення яких настає відповідальність, а саме:  

 проведення операцій на неповну суму вартості проданих товарів;  

 помилкове вибиття чека та проведення суми розрахунку;  

 використання РРО по закінченню терміну їх служби;  

 невиконання друку контрольної стрічки та не зберігання її протягом 

встановленого терміну;  

 несвоєчасна подача звіту про використання РРО;  

 порушення порядку ведення розрахункової книжки;  

 не видача покупцю складених за встановленою формою фіскальних чеків 

[3]. 

Запобігання означеним порушенням в державі покладено на органи ДФС, 

які мають забезпечувати дотримання законодавчих норм та відстежувати дійсні 

доходи підприємств. З метою залучення більшої кількості платників податків до 

обов’язкового застосування РРО вносяться зміни в законодавство, які особливо 

стосуються суб’єктів господарювання, що обрали спрощену систему 

оподаткування та інтернет-торгівлі.  

Аналіз практичної діяльності свідчить, що під час розробки Наказу про 

облікову політику підприємства слід врахувати такі особливості: 

1. Облік товару. В торгівлі товари включаються до складу матеріально-

виробничих запасів торговельного підприємства і враховуються тільки за 

вартістю придбання. Торговельні підприємства обліковують товари за цінами 

продажу.  

2. Транспортні витрати. Залежно від того, чи підприємство вводить 
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транспортно-заготівельні витрати до собівартості товарів, чи відображає такі 

витрати окремо, їх обліковують  відповідно на субрахунках 281 «Товари на 

складі» або 289 «Транспортно-заготівельні витрати». На підприємствах торгівлі 

виділяють два види витрат: 

– транспортні витрати при переміщенні товару від постачальників в 

торговельне підприємство; 

– транспортні витрати при переміщенні товару від торговельного 

підприємства до покупця. 

У першому випадку мова йде про транспортно-заготівельні витрати. Для 

визначення частини транспортно-заготівельних витрат, які відносять на 

реалізований товар, застосовується спеціальний розрахунок, котрий необхідно 

закріпити в обліковій політиці підприємства. У другому випадку транспортні 

витрати списуються до витрат на збут. 

3. Перехід права власності на реалізовані товари. За умови переходу права 

власності на товар після його оплати, на дату відвантаження товару здійснюється 

таким проведенням: Дт 30 – Кт 702, Дт 702 – Кт 641. Після проведення 

розрахунків відбувається визнання виручки і списується собівартість 

реалізованого товару. Важливим при цьому є вірний порядок обчислення ПДВ. 

4. Форми первинної облікової документації при реалізації товарів. Існує 

затверджений набір первинних документів з обліку торгових операцій. Порядок 

і склад пакета документів підприємства торгівлі визначається в залежності від 

конкретної операції. Наприклад, операція з реалізації товару транзитом має свої 

особливості оформлення. 

Торговельні підприємства придбавають товари за купівельними цінами, а 

реалізують – за цінами продажу. Тому частина торговельних підприємств 

(зокрема підприємств роздрібної торгівлі) обліковують товари за цінами 

продажу. В кінці місяця розраховують середній відсоток торговельної націнки, 

суму торговельної націнки, що припадає на реалізовані товари, і фактичну 

собівартість реалізованих товарів. 

Важливим постає питання вибору методу обліку транспортно-

заготівельних витрат (ТЗВ) у вартості товарів. Норми П(С)БО 9 «Запаси» 

виокремлюють два альтернативні методи обліку ТЗВ:  
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– методом прямого розподілу, коли сума ТЗВ включається до первісної 

вартості конкретних товарів при їх надходженні та відображені на рахунку 281 

«Товари на складі». В той же час, цей метод доцільно застосовувати у випадку, 

якщо можна достовірно визначити, які саме суми витрат відносяться 

безпосередньо до придбаних товарів;  

– методом розподілу за середнім відсотком, при якому облік ведеться на 

окремому субрахунку запасів. Як правило застосовується рахунок 289 

«Транспортно-заготівельні витрати». Даний метод застосовується, якщо витрати 

пов’язані з доставкою та доведенням до запланованого стану декількох 

найменувань (груп, видів) товарів. У такому випадку ТЗВ щомісяця 

розподіляються між сумою залишку товарів на кінець звітного місяця та 

вартістю товарів, які вибули (використані, реалізовані, безплатно передані і т. п.) 

за звітний місяць [4]. 

Слід зазначити, що у тексті П(С)БО 9 «Запаси» не зазначено, яку вартість 

запасів, первісну чи продажну, враховувати при визначенні середнього відсотка 

для розподілу ТЗВ. Однак, у П(С)БО 9 наведено приклад визначення відсотка 

ТЗВ з урахуванням купівельної вартості запасів [4].  

У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» зазначено, що міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у 

межах своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей розробляють на 

базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні 

рекомендації щодо їх застосування [5].  

У відповідності з Законом Міністерством економіки та з питань 

європейської інтеграції України затверджені Методичні рекомендації з 

формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності 

[6]. У рекомендаціях вказано, що транспортно-заготівельні витрати 

обліковуються загальною сумою з наступним щомісячним розподілом їх між 

сумою залишку товарів на кінець звітного місяця та сумою вибулих за місяць 

товарів. У документі про розподіл ТЗВ за середнім відсотком не згадується, 

тобто, допускається розподіл їх за іншими способами і базами розподілу. Але 
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викликає сумнів доцільність обліку ТЗВ загальною сумою в усіх випадках. Адже, 

в разі дослівного трактування методичних рекомендацій, накопичення ТЗВ за 

групами товарів буде порушенням порядку обліку. 

Отже, способи ведення обліку встановлюються відповідними 

нормативними актами. При відсутності нормативних актів з конкретного 

питання облікова політика формується на основі самостійної розробки 

підприємством відповідного способу, виходячи з вимог чинного законодавства і 

нормативних положень з бухгалтерського обліку. 

Склад документів, які оформляють під час оприбуткування товару, 

передусім залежить від умов доставки товару до підприємства.  Зазвичай такий 

товар доставляють до мережі магазинів автомобільним транспортом. У цьому 

разі оформляють товарно-транспортну накладну (ТТН).  

Варто зауважити, що визначення ТТН, наприкінці 2019 року змінено. 

Згідно із зазначеною нормою ТТН – єдиний для всіх учасників транспортного 

процесу документ, призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на 

шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної 

роботи, та є одним із документів, який можна використовувати для списання 

товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного й 

бухгалтерського обліку, що може бути складений у паперовій і/або електронній 

формі та має містити обов'язкові реквізити. Отже, на сьогодні ТТН дозволено 

оформляти й в електронному вигляді. Таку ТТН підписує за допомогою 

електронного підпису водій та/або експедитор, відповідальні особи 

вантажовідправника, вантажоодержувача. Створення, відправлення, 

передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання, 

знищення ТТН в електронному вигляді здійснюють відповідно до Закону № 

851 і Закону № 2155. У разі оформлення ТТН в електронному вигляді супровідні 

документи додають також в електронній формі [3].  

Під час оформлення ТТН у паперовій формі суб'єкт господарювання може: 

1) використовувати форму, що рекомендована;  

2) оформити документ у довільній формі за умови наявності 

в ТТН інформації, яка зазначена на рис. 1.  
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Рисунок 1 - Реквізити, що повинні бути наявні у ТТН під час довільної форми її 

складання 

Під час складання ТТН у паперовій формі супровідні документи додають 

у паперовій формі за підписом відповідальних осіб. При цьому фахівці ДФС 

зазначають, що ТТН, складена в передбачених законодавством випадках: 

– підтверджує факт надання послуг із перевезення товарів; 

– є одним із додаткових документальних свідчень реальності здійснення 

господарської операції з постачання товарів. 

У разі отримання товару в інший спосіб для підтвердження факту 

реальності здійснення господарської операції у платника податків повинні бути 

наявні інші первинні документи, що свідчать про транспортування товару до 

місця призначення. 

Видаткова накладна за наявності ТТН обов'язково потрібна лише в тому 

випадку, коли в ТТН немає можливості перелічити всі найменування вантажу. 

Тоді до ТТН замовник додає документ довільної форми з обов'язковим 

зазначенням відомостей про вантаж. При цьому в ТТН зазначають, що до неї 

додають як товарний розділ документ у паперовій або електронній формі, без 

якого ТТН уважають недійсною і її не можна використовувати для розрахунків 

із замовником.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене 

дослідження дозволяє зробити такі висновки і пропозиції:  

Реквізити, що повинні бути наявні у ТТН під час довільної форми її 
складання

– назва документа, 
– дата й місце його складання, 
– найменування (прізвище, ім'я, по батькові) перевізника та/або експедитора, 

замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, 
– найменування та кількість вантажу, його основні характеристики й ознаки, які 

дають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж, 
– автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп 

(марка, модель, тип, реєстраційний номер), 
– пункти навантаження й розвантаження із зазначенням повної адреси, посади, 

прізвища та підписів відповідальних осіб вантажовідправника, 
вантажоодержувача, водія та/або експедитора. 
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1) аналіз нормативної бази, яка регулює облік і розподіл ТЗВ свідчить, що 

підприємства торгівлі можуть самостійно обирати спосіб включення ТЗВ до 

собівартості товарів, а також базу їх розподілу. При цьому ТЗВ повинні 

розподілятись між вибулими товарами та їх залишками на кінець звітного 

періоду;  

2) було б доцільним включення до Методичних рекомендацій з 

формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності 

спрощених варіантів віднесення ТЗВ на собівартість реалізованої продукції;  

3) методи обліку ТЗВ та способи їх розподілу слід зазначати у 

внутрішньому нормативному документі Наказі про облікову політику. 

4) саме облікова політика впливає на сприяння ефективного 

функціонування господарюючого суб'єкта в довгостроковому періоді та 

відповідає за контроль фінансових результатів, що передбачають вибір методів 

ведення обліку, які дозволили б забезпечити інвестиційну привабливість 

організації і задовольнити інтереси власників. 
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В статті розглянуто взаємодію окремих елементів, щодо побудови 

ефективної системи внутрішньогосподарського контролю. Розглянуто їх 

взаємодію, а також побудовано схему структури системи 

внутрішньогосподарського контролю підприємств. 
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Постановка проблеми. Особливий інтерес в рамках дослідження окремих 

аспектів організації системи внутрішньогосподарського контролю на 

підприємстві представляє виокремлення виду внутрішньогосподарського 

контролю за класифікаційною ознакою як суб'єкт контролю.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових працях достатньої 

уваги приділяють темі внутрішньогосподарського контролю на підприємствах. 

Питання щодо побудови системи внутрішньогосподарського контролю було 

розглянуто у працях, таких науковців як: Авер’янов В.Б. [1], Базась М.Ф. [2], 

Білик М.Д. [3], Білуха М.Т. [4], Булгакова С. [5], Гетьман О.О. [6],                

Петрик О.А. [7], Шелест В.В. [8] у своїх працях вони розглянули різноманітні 

підходи та принципи побудови системи внутрішньогосподарського контролю. 

Однак, принципи та методики організації внутрішньогосподарського контролю 

на рівні системи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства 

залишається дискусійною темою. 
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Виклад основного матеріалу. Державний фінансовий контроль, 

суб’єктами котрого є органи законодавчої й виконавчої влади, в першу чергу, 

спрямований на об’єкти, що підлягають контролю, незалежно від їх відомчого 

підпорядкування.  

Відомчий фінансовий контроль, що здійснюється аудиторськими та 

контрольно-ревізійними службами галузевих міністерств, відомств та інших 

органів управління, свою сферу впливу поширює на виробничу і фінансову 

діяльність підвідомчих підприємств та установ.  

В свою чергу внутрішньогосподарський фінансовий контроль, що 

здійснюється економічними службами підприємства, супроводжує повсякденну 

фінансoвo-гoсподарськy діяльність. Об’єктом тут виступає виробнича і 

фінансова діяльність самого підприємства, а також його структурних підрозділів 

(цeхів, відділів, філій).  

Разом із тим, дослідження сутності внутрішньогосподарського 

фінансового контролю та його реалізація є неможливими без визначення 

функцій, які за своєю економічною природою є багатозначними та суспільно 

необхідними. Отже, функції внутрішньогосподарського фінансового контролю є 

проявам його сутності у практичному застосуванні. Слід відмітити, що єдиного 

підходу щодо визначення видів функцій внутрішньогосподарського фінансового 

контролю у науковій літературі також не існує. Так, М. Ф. Базась [2] виокремлює 

такі функції фінансового контролю: спостереження, пізнавальну, інформаційно-

аналітичну, профілактичну, мобілізуючу, а також функції сприяння діяльності 

суб’єктів господарювання  та надання рекомендацій для вжиття заходів i 

вдосконалення системи управління. Аналіз поглядів вітчизняних та закордонних 

дослідників щодо розуміння функцій внутрішньогосподарського контролю 

дозволив здійснити їх систематизацію, представлену у вигляді таблиці 1. Такий 

підхід до систематизації зазначених нижче функцій дозволяє розширити зміст 

традиційного розуміння фінансового контролю не лише в аспекті його 

регулювання, а й з позицій реалізації моніторингових, комунікаційних, 

запобіжних, попереджувальних та заохочувальних процесів. 
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Таблиця 1 - Систематизація функцій внутрішньогосподарського контролю 

підприємств. 

Функції Характеристика
Пошукова Дозволяє здійснити пошук факторів, що здійснюють негативний вплив 

на об’єкт фінансового контролю з метою прийняття подальших заходів 
щодо усунення чи коригування загрозливої ситуації.  

Мобілізуюча Спрямована на виявлення не лише негативних, але й позитивних явищ 
впливу на об’єкт фінансового контролю, а також пошук передумов їх 
виникнення. 

Інформаційна Забезпечує отримання інформації в результаті здійснення контролю та 
прийняття управлінських рішень щодо визначення заходів, які 
позитивно вплинуть на об’єкт контролю відповідно до встановлених 
норм чинного законодавства. 

Аналітична Забезпечує здійснення ретельного аналізу, вивчення та опрацювання 
отриманої при проведенні контрольних заходів інформації з метою 
прийняття необхідних рішень у відповідності до визначеної мети та 
поставлених завдань фінансового контролю.

Управлінська Спрямована на ефективне управління економікою за допомогою 
використання конкретних методів щодо раціонального витрачання 
матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Попереджувальна Сприяє попередженню незаконних господарських і фінансових 
операцій, що призводять до порушення норм і стандартів, 
встановлених нормативно-правовими актами, виникнення 
безгосподарності, нестач, крадіжок і зловживань; а також виявленню 
осіб, причетних до фінансових порушеннях, і притягненні їх до 
відповідальності відповідно до чинного законодавства. 

Організаційна Спрямована на організацію формування та практичного застосування 
заходів щодо покращання діяльності підприємств, що передбачає 
використання інструментів державного примусу.

Стабілізуюча Забезпечує покращання фінансово-господарської діяльності 
підприємств, а також застосування заходів щодо виявлення внутрішніх 
резервів виробництва для зростання фінансових ресурсів. 

Правоохоронна Доцільність здійснення фінансового контролю полягає не лише у 
формуванні, розподілі й використанні фондів коштів, але й у законності 
реалізації відповідних господарських і фінансових операцій. 

Комунікаційна Спрямована на встановлення, підтримання та розвиток системи 
суспільних комунікацій, що виникають в процесі здійснення 
фінансового контролю на підприємстві.

Етична Сприяє розробці, впровадженню та дотриманню етичних норм і 
стандартів діяльності осіб, що здійснюють внутрішньогосподарський 
контроль на підприємстві.

* систематизовано та запропоновано автором на основі [1; 3; 4; 6; 7; 8] 

 

Що стосується принципів внутрішньогосподарського контролю, то під 

ними слід розуміти сукупність правил і норм, спрямованих на організацію 

контрольних процедур в цілому. Аналіз поглядів вітчизняних та закордонних 

дослідників щодо розуміння принципів фінансового контролю на підприємствах 

дозволив систематизувати їх та представити в таблиці 2.  
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Таблиця 2 - Систематизація принципів фінансового контролю  

підприємств. 

Принципи Характеристика 
Законності Діяльність відповідальних осіб за здійснення контролю повинна 

відповідати нормам чинного законодавства, які визначають їх функції, 
права, обов’язки і відповідальність. 

Об’єктивності Результати фінансового контролю повинні бути незалежними від будь-
якого впливу суб’єкта або певних умов чи обставин. 

Незалежності Діяльність відповідальних осіб за здійснення 
внутрішньогосподарського контролю на підприємстві повинна 
виключати матеріальну чи моральну зацікавленість.  

Гласності Передбачає висвітлення інформації основних результатів діяльності з 
перевірок щодо дотримання законодавства, викриття зловживання.  

Системності Охоплює всю сукупність процесу фінансового контролю щодо його 
забезпечення на всіх стадіях руху коштів у фінансовій і виробничій 
сферах шляхом створення відповідної організаційної системи 
контролю. 

Відповідальності Визначає вплив заходів позитивного характеру у разі добросовісної 
трудової діяльності та заходів негативного характеру: від зауваження 
про похибки в роботі до застосування дисциплінарних стягнень. 

Самодостатності   Передбачає наявність такого складу елементів контролюючої системи, 
який забезпечує ефективність її функціонування й розвитку. 

Регулярності Передбачає здійснення заходів контролю всіма контролюючими 
органами та відповідальними особами на підприємстві в терміни, що 
регламентують контрольний процес.  

Превентивності Передбачає завчасне здійснення контролю з метою запобігання 
виникненню істотних відхилень фактичної реалізації фінансового 
процесу від встановлених норм.  

Дієвості Забезпечує прийняття рішення про реалізацію певних заходів за 
результатами контрольної перевірки. 

Координованості   Передбачає координацію діяльності контролюючими органами з 
метою зайвого відволікання працівників підконтрольних підрозділів 
чи відділів. 

Всеохоплюючого 
характеру   

Забезпечує охоплення моніторингом всіх сторін фінансово-
господарської діяльності. 

Розмежування 
функцій і 
повноважень 

Полягає у відсутності дублювання в діяльності суб’єктів 
внутрішньогосподарського контролю. 

Безперервності Забезпечує безперервність виконання планів, завдань, а також 
застосування заходів щодо коригування діяльності, відповідно до 
виявлених порушень згідно із нормами чинного законодавства.  

Ефективності Спрямована на забезпечення своєчасності і повноти виявлення 
відхилень від заданого параметра, пошуку причин та відповідальних 
осіб, а також оперативне коригування допущених похибок, які стали 
причиною негативних наслідків, а також відшкодування завданих 
матеріальних збитків. 

Конфіденційності Конфіденційність відомостей, отриманих у результаті проведеного 
внутрішньогосподарського контролю. 

* систематизовано автором на основі [3; 4; 5; 7; 8] 
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В межах класифікаційних ознак способів чи засобів фінансового контролю 

нами запропоновано здійснювати його поділ ще й за складовими забезпечення. 

Відповідно до цього пропонуємо здійснювати фінансовий контроль підприємств 

на підставі oрганізаційного забезпечення (структурна oрганізація суб’єктів 

фінансoвого кoнтролю, стандартизація кoнтрольних захoдів, зіставлення їх 

рeзультатів); кадрoвого забезпечення (єдність суб’єктів фінансoвого кoнтролю 

щoдо питань кадрoвої пoлітики; рiвень прoфесійної підгoтовки кадрів); 

інституційного забезпечення (чiтка стрyктура відoмчої підпoрядкованості, 

наявність пріoритету між спеціальнo ствoреними oрганами, наявність концeпції 

щoдо визначeння oрганів фінансoвого контрoлю, сфери їх діяльнoсті, стратегії 

рефoрмування та рoзвитку фінансoвого кoнтролю); метoдичного забезпечення 

(стандартизацiя метoдичних рекoмендацій щодo oрганізації та прoведення 

фінансoвого кoнтролю, oформлення йoго рeзультатів, oцінки eфективності 

діяльнoсті кoнтролюючих oрганів); технічного забезпечення (наявність на 

підприємстві комп’ютерної техніки, обчислювальних та вимірювальних 

пристроїв, комп’ютерних програм для аналізу, планування та виявлення загроз); 

інфoрмаційного забезпечення (ствoрення Програми інфoрматизації, державнoї 

інформаційнo-аналітичнoї систeми, єдинoї інфoрмаційної систeми щoдо 

виявлeння пoрушень у фінансoвій сфері) забeзпечення.  

Варто зауважити, що схематичне зображення структурної побудови системи 

фінансового контролю підприємств містить в собі такі важливі компоненти, які 

мають бути представлені у будь-якій функціонуючій системі: вхід (інфoрмаційне 

забeзпечення кoнтрольної діяльнoсті), вихiд (прoдукт фyнкціонування систeми 

фінансового контролю, що забезпечується важелями впливу, за реалізацією котрих 

здійснюється обробка інформації з метою прийняття оптимальних управлінських 

рішень на основі отриманих результатів). Зазначимо, що підтримка системи 

фінансового контролю підприємств забезпечується інформаційними потоками: про 

якість заходів фінансового контролю, вжитих суб’єктами регулювання, а також про 

стан дотримання об’єктами фінансового контролю встановлених правил 

формування і використання фінансових ресурсів. В межах наших досліджень 
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розробка системи фінансового контролю підприємств повинна призводити до 

розробки механізму, котрий перетворює вхід системи в її вихід та розкривається у 

здійсненні контрольних процедур, які повинні перебувати у взаємоузгодженості із 

цілями та завданнями фінансової безпеки підприємства.  

Використання системного підходу до визначення основних складових 

фінансового контролю дозволило побудувати структурнологічну схему 

фінансового контролю на рівні промислових підприємств з виокремленням 

основних завдань проведення, суб'єктнo-об'єктногo та предметного складy, 

інстрyментів та важелiв рeалізації, представлених на рис. 1.  

Виходячи із зазначеного, можна зробити висновок, що фінансовий контроль 

на підприємствах є невід'ємним елементом державного регулювання економіки, 

оскільки покликаний забезпечити цей процес, що виражається метою фінансового 

контролю, та сформувати неoбхідні захoди для блoкування нeгативних явищ і 

прoфілактики їх на майбyтнє. Отримана інфoрмація в результаті проведеного 

фінансового контролю на підприємствах такoж мoже бути викoристана для 

своєчаснoго вжиття захoдів з блoкування нeгативних явищ та недoпущення їх у 

майбyтньому в практицi державного рeгулювання еконoміки. 

Ключовим моментом у проведенні фінансового контролю на 

підприємствах є те, що перевірку здійснюють не лише на дотримання 

відповідності ведення фінансово-господарської діяльності вимогам чинного 

законодавства, а й ефективність витрачання коштів (у випадку підприємств 

державної форми власності – державних коштів). Важелі, які застосовуються до 

об'єктів фінансового контролю можуть бути як позитивними (пропозиції та 

рекомендації об’єктам фінансового контролю щодо поліпшення їх діяльнoсті, з 

тoчки зoру, її ефeктивності та рeзультативності, здeбільшого викoристовуються 

при прoведенні внутрішньoгo та аудитoрського фінансoвого кoнтролю при 

пoшукy недoліків у йoго рoбoті та розрoбці прoпозицій щoдo вдoсконалення), так 

і нeгативними (санкції, різнoманітні за свoїми властивoстями та аналoгічні за 

призначенням – пoкарання: фінансoві, адмiністративнi, кримiнальні, 

дисциплiнарні тoщо). Зoкрема, це можуть бути штрафи, пeні, арeшт, 
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призyпинення oперацій на рахунках, відшкoдування збиткiв, завданих державi. 

Нeгативний важiль викoристовують пeреважним чинoм при прoведенні 

державнoго та відомчoго фінансoвого кoнтролю. 

 

Рисунок 1 - Структурна побудова системи внутрішньогосподарського 

контролю підприємств.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. За результатами 

досліджень доведено, що кінцевою метою здійснення фінансового контролю є 

формування раціональних рішень управлінського характеру з метою досягнення 

ефективного функціонування об’єкта та забезпечення ним високих результатів в 

екoномічному, сoціальному, політичнoму, науковo-тeхнічному та інших 

напрямах розвитку. 

Разом із тим доведено, що незважаючи на існування певних недоліків та 

прогалин у діючій системі фінансового контролю в Україні, все ж можна 
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стверджувати щодо обрання правильного напряму у її функціонуванні та 

подальшому розвитку, що відповідає міжнародній практиці.  

Вивчення кращих світових практик щодо функціонування фінансового 

контролю як на рівні держави чи регіону, так і на рівні промислових підприємств, 

а також їх адаптація у вітчизняній системі фінансового контролю, забезпечить 

суттєве підвищення оцінки від проведеного фінансового контролю та 

ефективність прийнятих управлінських рішень на всіх рівнях. 
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ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ  ПІДПРИЄМСТВА 

В статті розглянуті основні поняття, класифікацію та проблеми складання 

податкової звітності підприємств в процесі розробки загальної системи 

організації обліку та з ціллю оптимізації роботи облікового персоналу, 

уникнення помилок при складанні податкової звітності підприємства.  

Ключові слова: податки, податкова звітність, податковий період, податкова 

декларація, терміни подання податкової звітності. 

Постановка проблеми. Процес формування та подання податкової звітності 

є важливою складовою діяльності будь-якого підприємства, оскільки показники 

такої звітності відображають діяльність підприємства як платника податків та 

особливості оподаткування його діяльності. Законодавством встановлені 

правила щодо формування податкової звітності для кожного податку та збору, 

визначені відповідні форми звітності, передбачені особливості її формування, 

звітні періоди, терміни та способи подання. Однак кожен податок має свої 

особливості під час його адміністрування, а особливо під час звітування перед 

податковими органами щодо сум нарахування, що потребує необхідності 

постійної систематизації інформації про податкову звітність підприємства та 

особливості її складання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питання 

особливостей облікового відображення та формування показників податкової 

звітності, знайшли своє відображення в працях вітчизняних науковців серед яких 

як Березовська Х.І. [1], Дземішкевич І.О. [2], Єремян О. М. [3], ОткаленкоО.М. 

[4] та інші. Значні здобутки вітчизняних науковців у дослідженні проблем 

складання та подання звітності підприємства загалом та податкової звітності 

зокрема сприяють підвищенню ефективності процесу формування показників 
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податкової звітності, однак все ще залишають не вирішенимі ряд питань, які 

виникають в результаті постійніх змін законодавтва, виникнення 

небередбачуваних обставин та через ряд інших причин.  

Мета статті. Метою дослідження є узагальнення інформації щодо 

особливостей формування показників податкової звітності підприємства та 

подання її до контролюючих органів. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до національного податкового 

законодавства кожен суб’єкт господарювання зобов’язаний сплачувати податки 

та збори в порядку та розмірах встановлених Податковим кодексом України, в 

якому закріплено обов’язок платника податку обчислити, задекларувати і 

сплатити суму податку та збору в порядку та строки визначені в ПКУ [5]. 

Суми нарахування і податкові зобов’язання відображаються у відповідній 

формі податкової звітності, складання якої це трудомісткий та відповідальний 

процес, який визначається як сукупність процедур, відбувається певними 

стадіями: вибір форми податкової звітності відповідно до кожного податку та 

збору, заповнення показників податкової звітності відповідно до законодавчих 

вимог, подання податкової звітності в терміни визначені законодавством, 

прийняття податкової звітності.  

З точки зору документального оформлення процесу складання податкової 

звітності, всі документи умовно можна поділити на дві групи. До першої групи 

будуть документи, що передують процесу складання податкової звітності це 

документи, що містять довідкову інформацію та деталізують дані для 

обчислення податків, обґрунтовують та розшифровують податкові розрахунки. 

До другою групи належать безпосередньо документи у яких фіксуються 

податкові розрахунки та суми податків і зборів (податкова звітність). 

Відповідно до вимог Податкового Кодексу України в загальному виділяють 

такі терміни подання податкової звітності [5]:  

а) якщо звітний податковий період – календарний місяць –20 календарних 

днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) переводу;  

б) якщо звітний податковий період – календарний квартал або календарне 

півріччя – 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем 

звітного (податкового) періоду;  
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в) якщо звітний податковий період – календарний рік – 60 календарних днів за 

останнім календарним днем звітного (податкового) періоду. 

Однак терміни подання окремої податкової звітності можуть відрізнятись 

(табл. 1.). 

Сучасним способом, а для податкової звітності з податку на додану вартість 

єдиним є подання, приймання і комп’ютерно обробка податкової звітності та 

реєстрів податкових накладних в електронному вигляді, створення електронних 

реєстрів податкових накладних і використання аналітичних процедур для аналізу 

даних податкової звітності. 

На сьогодні вже звичайною практикою стало подання податкових декларацій 

і звітності в електронній формі за допомогою спеціальних програм і мережі 

Інтернет. Крім того такий спосіб подання податкової звітності надає можливість 

платнику відслідковувати рух свого звіту на шляху до контролюючого органу. 

Таблиця 1 – Терміни подання податкової звітності та сплати податкових 

зобов’язань [5] 

№ 
з/п Форма звітності Термін подання  Термін сплати 

1 
Податкова декларація з 
податку на прибуток 
(річна) 

60 к. дн, що настають 
за останнім к. дн 
звітного періоду  

10 к. дн, що настають за останнім 
днем граничного строку для 
подання податкової декларації  

2 

Под. розрахунок сум 
доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь 
фіз. осіб, і сум 
утриманого з них 
податку (форма № 1ДФ) 

40 к. дн, що настають 
за останнім к. дн 
звітного кварталу  

під час виплати оподатковуваного 
доходу, та 10 к. дн, що настають за 
останнім днем граничного строку 
для подання розрахунку 

3 
Податкова декларація з 
податку на додану 
вартості 

20/40 к. дн, що 
настають за останнім 
к. дн звітного місяця/ 
квартала 

10 к. дн, що настають за останнім 
днем відповідного граничного 
строку для подання податкової 
декларації  

4 Податкова декларація з 
акцизного податку 

20 к. дн, що настають 
за останнім к. дн 
звітного місяця 

10 к. дн, що настають за останнім 
днем відповідного граничного 
строку для подання  

5 Податкова декларація з 
екологічного податку 

40 к. дн, що настають 
за останнім к. дн 
звітного кварталу  

10 к. дн, що настають за останнім 
днем відповідного граничного 
строку для подання  

6 Податкова декларація з 
рентної плати 

40 к. дн, що настають 
за останнім к. дн 
звітного кварталу  

10 к. дн, що настають за останнім 
днем відповідного граничного 
строку для подання  

7 Митна декларація 
протягом 10 робочих 
днів з дати 
досталення товарів  

до або в день подання митної 
декларації для митного 
оформлення 
 



97 

8 

Податкова декларації з 
податку на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки

станом на 1 січня 
звітного року, до 20 
лютого поточного 
звітного періоду

авансовими внесками щокварталу 
до 30 числа місяця, що настає за 
звітним кварталом 

9 Податкова декларації з 
плати за землю 

станом на 1 січня 
звітного року, до 20 
лютого  

авансовими внесками щокварталу 
до 30 числа місяця, що настає за 
звітним кварталом 

10 Податкова декларації з 
транспортного податку 

станом на 1 січня 
звітного року, до 20 
лютого  

авансовими внесками щокварталу 
до 30 числа місяця, що настає за 
звітним кварталом 

11 Податкова декларації з 
єдиного податку 

протягом 40 к. дн., 
що настають за 
останнім к. дн. 
звітного кварталу

10 к. дн, що настають за останнім 
днем відповідного граничного 
строку для подання податкової 
декларації 

12 

Податкова декларації з 
збору за місця для 
паркування 
транспортних засобів 

протягом 40 к. дн., 
що настають за 
останнім к. дн. 
звітного кварталу

10 к. дн, що настають за останнім 
днем відповідного граничного 
строку для подання податкової 
декларації 

13 Податкова декларації з 
туристичного збору 

протягом 40 к. дн., 
що настають за 
останнім к. дн. 
звітного кварталу

10 к. дн, що настають за останнім 
днем відповідного граничного 
строку для подання податкової 
декларації 

14 

Звіт щодо сум 
нарахованого ЄСВ на 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування 

20 к. дн, що настають 
за останнім к. дн 
звітного місяця 

10 к. дн, що настають за останнім 
днем відповідного граничного 
строку для подання звіту 

 

Після відправлення податкового звіту платнику податку приходить відповідь 

(перша квитанція) про прийняття або відмову в прийнятті звітності. Друга 

квитанція підтверджує внесення податкових документів у базу даних 

контролюючого органу. Система кваліфікованих електронних ключів робить 

електронну звітність захищеною від стороннього втручання. Крім того 

програмне забезпечення звітності, що використовує контролюючий орган 

виконує чимало спеціальних автоматичних розрахунків і самостійно знаходить 

помилки.  

При поданні податкової звітності обов’язковим реквізитом є кваліфікований 

електронний підпис, який використовується суб’єктами електронного 

документообігу для ідентифікації людини яка підписувала, підприємства та 

підтвердження цілісності даних у електронній формі [6]. 

Реалізацію податкової політики на підприємстві можливо здійснити в 

зазначений нижче спосіб. 

На першому етапі здійснювати розрахунок поточних податкових платежів, а 

саме визначення сум та строків сплати податкових платежів, що передбачає 

фіксацію очікуваних податкових наслідків роботи підприємства.  
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На другому етапі здійснити бюджетування податкових платежів, тобто 

систему планових розрахунків з використанням взаємопов’язаних бюджетів 

підприємства, що дозволяє визначити планові суми податкових платежів, що 

підлягають сплаті в наступних податкових періодах.  

Останнім третім етапом виділено податкове планування, що має на меті 

мінімізувати податкові зобов’язання за умови дотримання норм діючого 

законодавства України. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Подання податкової 

звітності до контролюючих органів є важливою складовою діяльності будь-якого 

підприємств, оскільки її показники повинні достовірно та правдиво відображати 

діяльність платника податків та особливості оподаткування його діяльності. 

Податкова звітність є підсумковою стадією виконання податкового обов’язку 

платника податків та зборів і передбачає сукупність дій платника податків та 

зборів з їх обчислення та складання і подання документів передбачених 

податковим і митним законодавством до органу, що контролює цей процес. Не 

дивлячись, на встановлені податковим законодавством загальні правила щодо 

формування податкової звітності для кожного податку та збору встановлені 

відповідні форми звітності, передбачені особливості її формування, звітні 

періоди, терміни та способи подання. З метою оптимізації податкової політики 

необхідним є регулярне проведення аналізу розрахунків з бюджетом за 

податками та зборами, податкового навантаження, а також внутрішнього 

контролю показників податкової звітності, що надасть можливість упорядкувати 

розрахунки з бюджетом та уникнути додаткового податкового навантаження на 

підприємство, уникнути помилок в податковій звітності. 
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ: ОБЛІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ 

ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ   

У статті проведено дослідження методики обліку встановлення  обладнання 

для виробництва альтернативної енергії. Доведено, що незалежно від способу 

одержання готової сонячної електростанції в обліку вона розглядається як 

єдиний об’єкт основних засобів. Досліджено умови ліцензування діяльності з 

виробництва електроенергії та особливості її обліку.  

Ключові слова: облік, сонячна електростанція, альтернативна енергетика, 

основні засоби, капітальні інвестиції. 
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Постановка проблеми. Розрахунки Міжнародного енергетичного 

агентства вказують на те, що у 2022 році у світі планується рекордне зростання 

частки альтернативних джерел енергії — до 320 ГВт нових потужностей.  

Напад Російської федерації на Україну призвів до безпрецедентної 

глобальної енергетичної кризи. Для захисту споживачів від підвищення цін на 

енергоносії у багатьох країнах намагаються зменшити залежність від російських 

енергоресурсів, реалізуючи політику прискореного переходу на безвуглецеві 

технології. Інвестиції у розвиток альтернативних джерел енергії стали 

стратегічним пунктом для багатьох країн, особливо в ЄС. 

Розвиток альтернативної енергетики в Україні проходить в двох 

напрямках: будівництво великих станцій і автономне енергозабезпечення. 

Великі об’єкти мають на меті забезпечення електроенергією цілого регіону, 

тобто генерування електроенергії для невизначеного кола користувачів з метою 

її комерційної реалізації. Разом з тим починається впровадження в господарську 

діяльність підприємств (локальних, автономних) джерел електроенергії, що 

служать для задоволення енергетичних потреб окремо взятого економічного 

суб’єкта або навіть його віддалених структурних підрозділів.  

Поява нових активів (сонячних станцій, сонячних панелей, батарей, 

інверторів та ін.), що використовуються в альтернативній енергетиці,  потребує 

адекватного відображення в бухгалтерському обліку. Більш того, електроенергія 

представляє собою нематеріальну субстанцію, облік якої викликає практичні 

труднощі. За такими об’єктами відсутні затверджені прийоми і методики обліку, 

саме тому у бухгалтерів виникає багато питань з цього приводу, а також 

породжує конфліктні ситуації в період податкових перевірок. 

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Дослідження питань 

альтернативної енергетики різних країн світу, її особливостей, переваг та 

потенціалу використання проводили у своїх працях такі вчені, як С. В. Войтко 

[11], І. П. Гайдуцький [11], Ю.В. Забрудська [9], Н. В. Караєва [11], С.О. Кудря 

[12], М. М. Кузьміна [8], Ю.О. Нам’янасенко [7], Т. В. Розіт [9], А.В. Скрипник 

[7] та інші. Однак, в наукових працях досі відсутні  дослідження методики обліку 

обладнання  для виробництва альтернативної енергії, тому цей аспект потребує 

подальшого дослідження. 
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Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є 

дослідження методики обліку обладнання для виробництва альтернативної 

енергії на підприємствах України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Україна має сприятливі 

природні умови для розвитку, вітрової, сонячної та біоенергетики. На початку 

2022 року встановлена потужність об’єктів відновлювальних джерел енергії на 

контрольованій території досягла 9,5 ГВт (6,4 ГВт – промислові СЕС, 1,2 ГВт – 

СЕС приватних домогосподарств, 1,5 ГВт – вітроелектростанцій, 0,3 ГВт – 

об’єкти біоенергетики, 0,1 ГВт – мала гідроенергетика), а обсяг інвестицій в 

галузь перевищував 12 млрд доларів США.  

Одним з найбільш доступних способів отримання електроенергії є 

перетворення енергії сонячного випромінювання. В Україні юридичні особи 

мають право розмістити сонячну електростанцію як на даху, так і на землі. 

Підприємцям вигіднішим є будівництво сонячних електростанцій на даху, адже 

споживання енергії відбувається у місці її виробітку, що скорочує втрати; 

витрати на металоконструкції для розміщення сонячних панелей менші; на дахах 

відсутні затінення; шум від роботи станції є низьким; зберігаються площі 

земельних ділянок. 

Чинне законодавство України та наявність «зеленого тарифу», створює 

привабливі умови для інвестицій в сонячну енергетику. Привабливість проектів 

з будівництва сонячних електростанцій полягає у достатньо швидкому рівні 

окупності (строк повернення інвестицій від такого проекту складає близько                

6-8 років). 

Підприємство, що запланувало мати власне автономне енергозабезпечення 

або ще й заробляти на продажу виробленої електроенергії, має вирішити ряд 

наступних питань: 

1. Фінансування проекту будівництва сонячної електростанції: 

- за рахунок власних коштів; 

- за рахунок кредитних (банківських) коштів. 

2. Внесення змін до установчих документів юридичної особи у частині 

доповнення такими видами діяльності як виробництво і продаж сонячної 

електроенергії.  
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3. Підбір земельної ділянки для будівництва сонячної електростанції. 

Будівництво сонячної електростанції можливо здійснювати на власній земельній 

ділянці, придбаній у власність або отриманій в оренду. Ключовим моментом у 

підборі землі є наявність у неї цільового призначення «землі енергетики», а при 

його відсутності слід вирішити питання щодо зміни цільового призначення.  

4. Вибір способу будівництва сонячної електростанції: 

- господарський; 

- підрядний.  

5. Розробка проектної документації сонячної електростанції. Важливим 

моментом на цій стадії є визначення складності об’єкта будівництва. Всі об’єкти 

будівництва поділено на категорії складності будівництва, кожній з яких 

властивий свій правовий режим. Категорія складності об’єкта будівництва 

визначається проектувальником і замовником під час розроблення проектної 

документації. Все це суттєво може вплинути на ціна готового об’єкта. 

6. Розробка проектної документації щодо приєднання до мережі об’єкта 

будівництва, будівництво та введення в експлуатацію електроустановок 

інженерного забезпечення. 

7. Придбання та поставка обладнання і матеріалів. 

8. Отримання ліцензії на виробництво електроенергії. Згідно із пунктом 

1.3. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії діяльність з виробництва електричної енергії суб’єктів 

господарювання підлягає ліцензуванню, якщо величина встановленої 

потужності електрогенеруючого обладнання складає 5 МВт та більше або якщо 

суб’єкт господарювання має намір продажу електричної енергії, виробленої з 

альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з 

використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими 

гідроелектростанціями), гарантованому покупцю електричної енергіїза 

«зеленим» тарифом незалежно від встановленої потужності об’єкта 

електроенергетики [1]. 

Отже, якщо величина встановленої потужності електрогенеруючого 



103 

обладнання не перевищує 5 МВт та якщо суб’єкт господарювання не планує 

здійснювати продаж електричної енергії, виробленої сонячної енергії, за 

«зеленим» тарифом, зазначена діяльність з виробництва електричної енергії не 

підлягає ліцензуванню.  

Електрика вироблена сонячною електростанцією, що не була спожита для 

власних цілей, реалізується за «зеленим» тарифом на оптовому ринку 

електроенергії. «Зелений» тариф – це державна система стимулювання 

виробництва електроенергії з альтернативних джерел: сонця, вітру, води, 

біомаси, за рахунок викупу державою виробленої приватним сектором 

електроенергії за завищеними тарифами, які в 3-5 разів перевищують вартість 

електроенергії зі звичайних джерел (ТЕЦ , АЕС та ін.). Поняття «зелений тариф» 

в Україні було описано ще в 1997 році в Законі України «Про електроенергетику» 

№ 575/97-ВР від 16.10.1997 р. [4], проте сам механізм був запущений тільки в 

2009 році. Держава зобов’язалася викуповувати у фізичних і юридичних осіб 

електроенергію за завищеними цінами. Фіксований мінімальний розмір 

«зеленого» тарифу визначається шляхом перерахування в євро тарифу, 

розрахованого за правилами Закону України «Про альтернативні джерела 

енергії» від 20.02.2003 №555-IV за офіційним курсом НБУ на відповідну дату [5]. 

Залежно від обраного способу будівництва сонячної електростанції 

підприємство може придбати всі елементи системи самостійно і в подальшому 

змонтувати їх в єдине ціле або придбати електростанцію цілком, з монтажем «під 

ключ». Незалежно від способу одержання готової сонячної електростанції  в 

обліку вона розглядається як єдиний об’єкт основних засобів. По-різному будуть 

відображуватися в бухгалтерському обліку дахові та наземні сонячні станції. 

Згідно п. 4 П(С)БО 7 «Основні засоби» сонячна електростанція є основним 

засобом, тобто – матеріальним активом, який підприємство утримує з метою 

використання у процесі виробництва або для здійснення адміністративних і 

соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 

(експлуатації) якого більше одного року (або операційного циклу, якщо він 

довший за рік) [3]. 
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Відповідно до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку 

основних засобів сонячна станція, що розміщена на землі, тобто окремо від 

будівлі, відповідає поняттю «споруди», і для цілей бухгалтерського обліку має 

бути віднесена до групи «Будівлі, споруди та передавальні пристрої» [2]. 

Що стосується відображення в обліку сонячної станції, що розміщена на 

даху, є два варіанти:  

1) можна відображати в обліку як поліпшення будівлі, на даху якої вона 

встановлена. В такому разу вартість сонячної станції має збільшити первісну 

вартість будівлі. Але навіть, якщо станція розміщена з метою забезпечення 

електроенергією саме цієї будівлі, то завжди є можливість її відокремити 

(продати або змонтувати на іншій будівлі);  

2) логічнішим є відображення сонячної станції як окремого основного 

засобу у складі групи «Машини та обладнання». Адже, таке обладнання є 

відокремленим комплексом конструктивно з’єднаних предметів, які мають 

загальні пристосування для їх обслуговування, керування ними. При цьому 

кожен предмет виконує свої функції, а комплекс – певну роботу у складі 

комплексу. Об’єкт зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю. 

До моменту введення в експлуатацію сонячної електростанції усі витрати 

не її будівництво необхідно документувати. Положення про документальне 

забезпечення записів у бухгалтерському обліку № 88 затверджене наказом 

Міністерства фінансів України 5 червня 1995 року дозволяє здійснювати 

документування господарських операцій із використанням виготовлених 

самостійно бланків. Документ має містити обов’язкові реквізити чи реквізити 

типових або спеціалізованих форм [6].  

Усі витрати, пов’язані з її проектуванням, установкою, монтажем, 

налагодженням або іншими витратами, що безпосередньо пов’язані з 

доведенням об’єкта до стану, у якому він придатний для використання із 

запланованою метою, формують первісну вартість сонячної електростанції. Для 

підтвердження факту здійснення таких витрат доцільно вести окремий регістр 

аналітичного обліку. Такий регістр можна назвати Картка обліку об’єкта 

основних засобів у складі незавершених капітальних інвестицій. В документів 

необхідно зазначити обов’язкові та необхідні реквізити Також обов’язково в 

наказі про облікову політику слід зафіксувати факт застосування такої Картки на 
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підприємстві, а її форму можна навести в додатку до наказу. Такий документ 

можна використовувати для накопичення витрат, пов’язаних з реконструкцією, 

модернізацією, поліпшенням активу у майбутньому.  

Для того щоб контролювати повноту і правильність обліку усіх витрат, які 

були понесені підприємством до моменту введення активу в експлуатацію, 

бухгалтер повинен уважно та послідовно заповнювати Картку обліку об’єкта 

основних засобів у складі незавершених капітальних інвестицій. Оскільки саме 

ця інформація буде формувати первісну вартість сонячної електростанції. 

Факт і дату введення в експлуатацію сонячної електростанції, у тому числі 

черги її будівництва (пускового комплексу), засвідчує:  

- сертифікат, який засвідчує відповідність закінченого будівництвом 

об’єкта проектній документації і підтверджує його готовність до експлуатації, 

або 

- зареєстрована відповідно до законодавства декларація про готовність 

об’єкта до експлуатації. 

Детальніше розглянемо в таблиці 1 порядок відображення придбання та 

встановлення сонячної електростанції в бухгалтерському обліку.  

Таблиця 1 – Бухгалтерський облік придбання та встановлення сонячної 

електростанції на підприємстві 

№ 
з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерський 
облік 

Сума, грн 

Дт Кт 

1 
Отримано роботи з розробки технічного 
обгрунтування і проектної документації 

152 631 25000 

2 Нараховано податковий кредит 641 631 5000 

3 
Оплачено роботи з розробки технічного 
обгрунтування та проектної документації 

631 311 30000 

4 
Перераховано аванс підряднику (902 800 грн. х 30 
%) 

371 311 270840 

5 Відоражено податковий кредит 641 644 45140 

6 Виконано будівельно-монтажні роботи 152 631 752333, 33 

7 
Нараховано податковий кредит по попередній 
оплаті 

644 631 45140 

8 Нараховано податковий кредит 641 631 105326,67 
9 Оплачено будівельно-монтажні роботи 631 311 631960 

10 
Проведено залік заборгованості за рахунок 
виплаченого авансу 

631 371 270840 

11 
Введено станцію в експлуатацію за первісною 
вартістю 

104 152 777333,33 
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Після того як всі необхідні підготовчі роботи щодо об’єкта завершено, його 

нарешті вводять в експлуатацію. Для цього підприємства використовують Акт 

приймання-передачі основних засобів, типова форма якого затверджена. Саме з 

дати складання Акта приймання-передачі основних засобів сонячна станція стає 

самостійним об’єктом основних засобів. Акт складає комісія в одному 

примірнику, який затверджує керівник підприємства. До акта варто додати 

картку обліку об’єкта основних засобів у складі незавершених капітальних 

інвестицій. 

Залежно від способу одержання сонячної електростанції усі витрати, які 

включаються до її первісної вартості, акумулюємо на субрахунку 151 

«Капітальне будівництво» або субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) 

основних засобів». Під час введення в експлуатацію наземної електростанції 

дебетуємо субрахунок 103 «Будівлі та споруди», а дахової — субрахунок 104 

«Машини та обладнання» та кредитуємо один із зазначених субрахунків рахунку 

15 «Капітальні інвестиції». 

Якщо підприємство вирішить стати постачальником електроенергії, слід 

пам’ятати про необхідність отримання ліцензії. За видачу ліцензії справляється 

разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття 

органом ліцензування рішення про видачу ліцензії. 

Ліцензію обліковують у складі нематеріальних активів на субрахунку 12 

«Інші нематеріальні активи». Так як ліцензія на провадження діяльності з 

постачання електроенергії має необмежений строк дії , тому такий об’єкт 

нематеріальних активів не підлягає амортизації. Важливо не списати плату за 

ліцензію на витрати звітного періоду чи включати до первісної вартості 

створеної сонячної станції. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Узагальнюючи 

результати даного дослідження, можна зробити висновки, що:  

1) сучасні науковці не досліджують методику обліку об’єктів 

альтернативної енергетики, тому цей аспект є актуальним і потребує подальшого 

дослідження; 
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2) наземна станція відповідає поняттю «споруди», і для цілей 

бухгалтерського обліку має бути віднесена до групи «Будівлі, споруди та 

передавальні пристрої», а дахову – варто відображати як окремий об’єкт у складі 

групи «Машини та обладнання». Об’єкт зараховується на баланс підприємства 

за первісною вартістю; 

3) усі витрати, пов’язані з її проектуванням, установкою, монтажем, 

налагодженням або іншими витратами, що безпосередньо пов’язані з 

доведенням об’єкта до стану, у якому він придатний для використання із 

запланованою метою, формують первісну вартість сонячної електростанції. Для 

таких витрат доцільно вести Картку обліку об’єкта основних засобів у складі 

незавершених капітальних інвестицій. Для введеня в експлуатацію сонячної 

електростанції використовують Акт приймання-передачі основних засобів; 

4) усі витрати, які включаються до її первісної вартості, акумулюються на 

субрахунку 151 «Капітальне будівництво» або субрахунку 152 «Придбання 

(виготовлення) основних засобів». Під час введення в експлуатацію наземної 

електростанції дебетуємо субрахунок 103 «Будівлі та споруди», а дахової — 

субрахунок 104 «Машини та обладнання» та кредитуємо один із зазначених 

субрахунків рахунку 15 «Капітальні інвестиції». 

5) при постачаланні електроенергії, слід отримати ліцензію. Ліцензію 

обліковують у складі нематеріальних активів на субрахунку 12 «Інші 

нематеріальні активи». Так як ліцензія на провадження діяльності з постачання 

електроенергії має необмежений строк дії, тому такий об’єкт нематеріальних 

активів не підлягає амортизації. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ЯК ІМПЕРАТИВНА СКЛАДОВА 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

У статті розкрито потенціал інформаційних комп’ютерних технологій у 

системі управління товарними запасами в частині застосування кодування 

інформації. Розроблено схему автоматизованого проведення інвентаризації та 

виведення її результатів з використанням технології радіочастотної 

ідентифікації на підставі зібраних первинних даних про товари шляхом їх 

зчитування з РІ-міток, запровадження якої скорочує терміни та трудомісткість 

проведення інвентаризації з можливістю її організації на перманентній основі. 

Ключові слова: інвентаризація, радіочастотна ідентифікація товарів, 

RFID-технології, штрих-кодове маркування. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі вирішальними факторами 

успішного розвитку не тільки окремого підприємства, а й економіки України в 

цілому є автоматизація бухгалтерського обліку, точність і оперативність 

інформації. 

Новітні інформаційні комп’ютерні технології задовольняють більшість 

вимог фахівців до організації та здійснення обліку й контролю за формуванням 

товарообороту. Інформаційні системи, що застосовуються для автоматизації 

обліку товарних операцій, забезпечують, зокрема, ефективне документування 

операцій з руху товарних запасів, їх оцінку, інвентаризацію та відображення 

фактів здійснення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, 

а також формування та зведення підсумкових показників у частині обліку 

товарних запасів. 
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Велике практичне значення має організація контрольних процедур, 

джерелом інформації яких є дані бухгалтерського обліку та звітності. Тому 

питання автоматизації управління підприємством, обліку та контролю тісно 

пов’язані та взаємозалежні. Найбільш ефективними для розкриття крадіжок є 

пошукові програми, розроблені на основі моделей методів і способів крадіжок. 

В основу цих моделей покладена вся сукупність інформації, що характеризує 

діяльність підприємства. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Питання автоматизації 

бухгалтерського обліку знайшло відображення в міжнародних стандартах обліку 

та звітності, практичній діяльності зарубіжних і вітчизняних підприємств, а 

також у працях учених: С.В. Івахненкова [1,2], Є.М. Івченко [3], Я.Д. Крупки , 

С.В. Мельниченко [5], В.В. Муравського [4.] . 

Метою статті є дослідження потенціалу інформаційних комп’ютерних 

технологій у системі управління товарними запасами в частині застосування 

кодування інформації.  

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах проблема впровадження 

інформаційних комп’ютерних технологій на підприємствах України 

залишається однією з актуальних і складних. Насамперед, це пов’язано з 

необхідністю значних витрат на програмне забезпечення та наявністю 

кваліфікованого персоналу, який вільно володіє комп’ютерною технікою, а 

також процесом ведення бухгалтерського обліку. 

Слід мати на увазі, що контрольні функції є такими, які найважче 

автоматизувати. Впровадження автоматизованого обліку не може виключити 

шахрайські дії та зловживання працівників, що трапляються через 

фальсифікацію даних та неправильне внесення інформації у комп’ютерну 

програму. Комп’ютерна система забезпечує неупередженість і точність 

контролю, оскільки програма завжди однаково аналізує ситуацію, тому 

вірогідність помилок контрольних процедур суттєво знижується. 

Дослідження перспектив організації автоматизованого обліку товарів з 

використанням новітніх інформаційних технологій є нечисленними. Ці питання 

залишаються актуальними і наразі та потребують подальших досліджень і 

рекомендацій щодо їх вирішення. 
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Слід відзначити праці В.В. Муравського, в яких подано авторське бачення 

застосування інформаційних технологій в обліку товарів [6]. 

Обчислювальна техніка суттєво підвищує якість обробки облікової 

інформації, зменшується кількість ручних операцій з обробки первинних 

документів, систематизації облікових показників, заповнення регістрів та 

звітних форм. 

Бухгалтерські інформаційні системи відображають галузеві особливості 

діяльності підприємств, розрізняються за функціями, принципами побудови, 

технічним і методологічним супроводом, додатковими послугами та іншими 

ознаками. 

Впроваджуючи ті чи інші інформаційні технології, підприємство впро-

ваджує не просто програмні продукти, а нові методики управління 

підприємством.  

Однією з особливостей сьогоднішньої торгівлі став вихід мереж у регіони. 

Це зумовлює додаткові вимоги, яким повинна відповідати автоматизована 

система. Розгалужена мережа партнерів, здатних самостійно впроваджувати й 

супроводжувати рішення, особливо важлива у віддалених регіонах. 

Загалом ефект від автоматизації обліку в торговельній мережі досягається 

завдяки веденню точного кількісного обліку товару, зниженню крадіжок та 

підвищенню відповідальності персоналу, прискоренню обслуговування 

покупців, зниженню ступеня завантаженості продавців, збільшенню товарообігу 

і прибутку. Все це підвищує престиж і конкурентоспроможність торговельного 

підприємства. 

Однією з головних умов впровадження інформаційних комп’ютерних 

технологій у торговельних мережах є застосування кодування інформації. 

Найбільш сучасним методом кодування інформації про товарно-матеріальні 

цінності, який дає змогу передавати інформацію про них при переміщенні від 

виробника до споживача, є штрихове кодування – подання даних за допомогою 

штрихового коду – комбінації послідовно розташованих паралельних темних та 

світлих смуг, розміри та розташування яких встановлені певними правилами.  
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Як доводять науковці, штихове кодування сприяє автоматизації обліку у 

виробництві, на складах, оптових та роздрібних торговельних підприємствах, 

скрізь, де необхідна повна й достовірна облікова інформація про переміщення 

матеріальних цінностей [1,2,8,7]. 

У торговельних мережах досягається максимальний ефект від використання 

штрихового кодування товарів у системі обліку, контролю й аналізу. Вибір 

торговельної галузі пояснюється тим, що існує можливість шахрайських та 

недбалих дій, помилок, пов’язаних з рухом товарних запасів на підприємствах, 

що застосовують таку форму продажу, як самообслуговування, при якій 

персонал та покупці мають необмежений доступ до товарів. 

Використання штрихового кодування  є одним з найефективніших засобів, 

що дає змогу підвищити швидкість і ефективність контролю, покращити якість 

проведення інвентаризації. 

Штрихове кодування є домінуючою технологією автоматичної 

ідентифікації, а символ штрихового коду – найбільш важливим компонентом цієї 

технології, основою даних для автоматичної обробки. 

При здійсненні ідентифікації елементів об’єкта інвентаризації 95 % часу 

витрачається на перевірку його комплектності, цілісності упаковки тощо. 

Можливості комп’ютерів дають змогу забезпечити порівняння фактичних 

залишків товарів з обліковими даними на підставі введеної в машину інформації 

про облікові та фактичні залишки товарів. Це досягається завдяки тому, що в 

систему можна одночасно вводити інформацію про облікові та фактичні залишки 

товарів. При введенні такої інформації на цій стадії виключаються показники 

ціни і вартості. Такі показники вводяться на кінцевій стадії інвентаризаційного 

процесу – виведення результатів інвентаризації з метою виявлення нестач, 

надлишків, їх пересортування, природного убутку й остаточного визначення 

кінцевих результатів інвентаризації.  

З розвитком обліку та його технічної бази методика і порядок проведення 

інвентаризації вдосконалюються. Зокрема, використання сучасної комп’ютерної 

техніки та впровадження автоматизованого робочого місця в організацію обліку 

дає змогу підвищити оперативність обліку, виключає несанкціонований доступ 
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до облікових даних, підвищує контрольність та аналітичність облікової 

інформації і тим самим значно знижує обсяг та частоту проведення 

інвентаризацій [6] . 

Отже, можна майже повністю комп’ютеризувати процес проведення 

інвентаризації товарів, тобто штучних предметів, на яких проставлений штрих-

код. Таке проведення інвентаризації вирішує відразу декілька проблемних 

питань, а саме: дотримання об’єктивності, точність результатів, термін 

проведення, зменшення обсягу трудових затрат. Однак ми вважаємо, що зняття 

фактичних залишків повинно проводитися комісією, щоб уникнути повторного 

сканування однієї одиниці товару з метою приховування нестачі або небажання 

сканувати товар, щоб не показати лишки. Недоліком проведення інвентаризації 

шляхом сканування штрих-кодів є те, що сканер не може визначити повторно 

просканований один і той же товар. 

З метою вирішення проблем, пов’язаних з використанням штрих-кодового 

маркування в торговельних мережах, доцільним є запровадження безпровідної 

технології радіочастотного маркування товарів. 

Подальший прогрес у застосуванні бездротового зв’язку призвів до появи 

на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі систем радіочастотної 

ідентифікації – RFID (від англ. RadioFrequencyIdentification). Принцип дії RFID-

технології ґрунтується на дистанційному зчитуванні та ідентифікації даних, що 

були нанесені за допомогою радіосигналу, та зберігаються в транспондері  

Підприємства, що впроваджують у свою діяльність системи радіочастотної 

ідентифікації, приваблюють такі переваги:  

– можливість зберігання більшого обсягу даних ніж у штрих-коді; 

– можливість багаторазового доповнення даних або зміни запису в RFID-

мітці,  на відміну від незмінних даних  у штрих-коді;  

– можливість сприйняття даних з більшої відстані (до декількох сотень 

метрів); 

– можливість сприймати інформацію з декількох міток одночасно, тоді як 

штрих-сканер може  одночасно сканувати лише один штрих-код; 
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– стійкість до впливу оточуючого середовища, оскільки пасивні мітки 

мають практично необмежений термін експлуатації; 

– високий ступінь безпеки як самої мітки, яка отримує незмінне число-

ідентифікатор при її виготовленні, так й даних, які можна шифрувати та  

захищати паролем їх передання; 

– можливість запобігання крадіжок у торговельному залі, на складі;  

– можливість більш раціонального використання людської праці,  

прискорення процесу інвентаризації. 

Сьогодні більшість торговельних мереж використовують принцип 

самообслуговування покупців, який полягає у повній або частковій відсутності 

персоналу торговельного залу, які б надавали допомогу та консультували у 

виборі товару. Використання мережею сучасних технічних засобів у процесі 

продажу товарів надає можливість покупцям самостійно обирати товар та 

здійснювати розрахунок за нього. Як зазначає В.В. Муравський, купівельний 

процес на принципах самообслуговування передбачає, що покупець, 

визначившись з необхідними товарними позиціями, підходить до каси, де 

самостійно з використанням штрих-кодів ідентифікує обрані товари й 

розплачується за них [6]. 

Однак  переваги застосування систем радіочастотної ідентифікації деякою 

мірою нівелюються їх високою вартістю порівняно із системами штрихового 

кодування, складністю їх самостійного виготовлення та схильністю до 

електромагнітних поміх. 

Системи штрихового кодування і радіочастотної ідентифікації постійно 

вдосконалюються та набувають властивостей, що можуть доповнювати одна 

одну. 

Автоматизована система обліку здійснює контроль за персоналом, що 

проводить інвентаризацію. За допомогою сканерів зчитують та передають 

інформацію, яку реєструють електронні ваги. Людський фактор в 

автоматизованому інвентаризаційному процесі ніяк не вплине на процес 

реєстрації та обробки інформації. Складання традиційних паперових документів 
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за результатами інвентаризації (інвентаризаційних описів, порівняльних 

відомостей) не є обов’язковим. Порядок проведення інвентаризації товарів з 

використанням технологій радіочастотної ідентифікації наведено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Рисунок 1 – Інвентаризація товарів з використанням RFID-технології  
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перемірювання, переважування) не втрачають свого значення, оскільки 

вимагають безпосередньої участі членів інвентаризаційної комісії.  

Приміщення торговельного залу та складу повинні бути обладнані 

безпровідними сканерами, що зчитують інформацію з РІ-міток на товарах. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, RFID-

технологія – це багатофункціональна система, яка виконує завдання 

протикрадіжної системи та системи ідентифікації товарів, впровадження якої 

сприятиме отриманню економічного ефекту від мінімізації втрат, зменшенню 

трудомісткості складських та обліково-аналітичних робіт унаслідок їх 

автоматизації, скороченню випадків шахрайства та недбальства, що приводить 

до зростання доходів та операційного прибутку торговельної мережі. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТА 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

У статті досліджено значення фінансової платоспроможності, як відносного 

показника ефективності діяльності. Ризики неплатоспроможності згруповано 

у три групи, за їх характеристиками на підприємстві. Запропоновано механізм 

діагностики ймовірності банкрутства підприємства. Розглянуто особливості 

застосування методу діагностики ймовірності банкрутства Альтмана. 

Ключові слова: фінансова спроможність, прогнозування, ризики банкрутства, 

банкрутство, методи діагностики банкрутства. 

Постановка проблеми. На сьогодні в Україні значна кількість підприємств 

має хронічно збитковий характер, або  незадовільний фінансовий стан, тобто є 

низькорентабельними. Це, насамперед, пов’язано з періодом радикальних 

економічних і політичних реформ в країні. На жаль, економічна ситуація 

продовжує погіршуватись, що призводить до зниження фінансово-господарської 

діяльності навіть стабільно-стійких організацій, не говорячи про суб’єктів 

підприємницької діяльності, які до цього вже мали критичне фінансове 

становище. Саме тому, дана тема набуває все більшої актуальності та активізує 

науково-прикладні дослідження задля впровадження ефективної системи 

своєчасного попередження і реагування на загрозу критичної 

неплатоспроможності та ймовірності виникнення банкрутства підприємства.   

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження особливостей 

прогнозування фінансової спроможності суб’єкта господарювання присвятили 

свої праці такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: Е. Альтман, Р. Ліс, В. Бівер,                 

Ж. Конан, Г. Спрінгейт, М. Гольдер, Г. Тішоу, Р. Таффлер, О.О. Терещенко,     

О.М. Барановський, Н.С. Артамонова, І.М. Боярко, Л.Л. Гриценко, П.Т. Саблук, 

С.О. Черкасова, Н.В. Черниченко, Д.В. Ящук та інші.  Проте, залишається низка 

дискусійних питань, що потребують вивчення. 

Мета статті: дослідити важливість прогнозування фінансової 

спроможності підприємства, як відносного показника ефективності діяльності. 

Виклад основного матеріалу: Для стабільного функціонування суб’єкта 
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підприємницької діяльності необхідно створити таку систему управління на 

підприємстві, яка б вчасно реагувала на зміни зовнішнього та внутрішнього 

середовища, конкурентоспроможність партнерів та своєчасне прийняття 

управлінських рішень. 

Діагностика ймовірності банкрутства підприємства – це своєчасне 

виявлення ризиків та ознак майбутньої фінансової кризи на підприємстві, що 

може призвести до втрати ліквідності та платоспроможності суб’єкта 

господарювання [1]. 

Політика з управління ризиками на підприємстві має бути спрямована на їх 

виявлення та аналіз, встановлення допустимих граничних значень ризику i 

відповідних механізмів контролю, а також для їх моніторингу і дотримання 

встановлених обмежень. Політика i системи управління ризиками регулярно 

аналізуються на предмет змін ринкових умов i діяльності суб’єкта 

господарювання. Виділяють такі групи ризиків неплатоспроможності (табл 1.). 

Таблиця 1 - Групи ризиків неплатоспроможності підприємства 

Назва Характеристика

Кредитний 
ризик 

ризик виникнення фiнансового збитку, викликаного 
невиконанням покупцем, або контрагентом за фiнансовим 
iнструментом своїх договiрних зобов'язань. Цей ризик пов'язаний, 
в основному, з наявної у підприємства дебiторською 
заборгованiстю покупцiв, а також передплатами постачальникам.

Валютний 
ризик 

ризик того, що справедлива вартiсть, або майбутнi грошовi потоки 
вiд фiнансової діяльності коливатимуться в зв'язку зi змiною 
курсiв iноземних валют;  схильність до впливу валютного ризику, 
в разi якщо мають мiсце операцiї, або сальдо розрахункiв, 
вираженi в iноземнiй валютi.

Ризик 
лiквiдностi 

ризик того, що підприємство не зможе виконати (або  виникнуть 
складностi) при виконаннi своїх фiнансових зобов'язань при 
настаннi строку їх погашення; доцільно розробити пiдхiд до 
управлiння лiквiднiстю, який полягатиме в тому, щоб забезпечити 
постiйну наявнiсть у підприємства лiквiдних коштiв, достатнiх 
для погашення своїх зобов'язань у строк.

Оцінка надійності ліквідності підприємства здійснюється в процесі 

вивчення питомої ваги оборотних активів та їх окремих видів в складі майна 

підприємства. Оборотні активи в господарській діяльності використовуються 

тільки в певному поєднанні з основними засобами. Від оптимального 

співвідношення майна та постійного капіталу значною мірою залежить 

ефективність роботи підприємства.  

Впровадження на підприємстві системи попередження та прогнозування 
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ймовірності виникнення банкрутства є необхідною складовою для стабільного 

розвитку та функціонування того чи іншого суб’єкта господарської діяльності в 

сучасних умовах розвитку економіки.  

Нормативно-методичною базою оцінювання неплатоспроможності в 

Україні є Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності 

підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства 

чи доведення до банкрутства» від 19 січня 2006 року №14 у редакції Наказу 

Міністерства економіки України від 26 жовтня 2010 року №1361 [4].  

У світовій практиці виділяють один з найбільш розповсюджених 

інструментів системи першочергового запобігання та прогнозування 

банкрутства підприємства – дискримінантний аналіз. Він базується на 

емпіричному дослідженні фінансових показників великої кількості підприємств, 

частина з яких збанкрутіла, а інші – успішно функціонують в умовах ринкового 

середовища.  

Зміст вищенаведеного аналізу полягає в тому, що за допомогою 

математично-статистичних методів та прийомів виводять оптимальну 

дискримінантну функцію та розраховують інтегральний показник для 

конкретного суб’єкта підприємницької діяльності, спираючись на який можна з 

достатньою ймовірністю спрогнозувати його банкрутство [2]. 

Нами було розроблено механізм діагностики ймовірності банкрутства 

підприємства, який представлено на рис. 1.  

Інформаційною базою для проведення аналізу слугує фінансова звітність 

підприємства за попередній період діяльності. 

Відомо багато методів діагностики ймовірності банкрутства, зокрема: Альтмана, 

Таффлера, Бівера, Спрінгейта, Філмера, ІГЕА, Терещенка, Сайфуліна-Кадикова, 

Матвійчука, Зайцевої та безліч інших. Розглянемо одну із найбільш часто 

використовуваних моделей Альтмана, що була розроблена в 1968 році. 

Обчислюється індекс кредитоспроможності (Z-показник), за допомогою якого 

можна виділити потенційних банкрутів серед суб’єктів господарювання. У 

процесі розрахунку дослідник використовував апарат мультиплікативного 

дискримінантного аналізу, що дозволило йому виділити 5 основних показників 

від яких залежить визначення наявності кризи на їх ранніх етапах та ймовірності 

банкрутства в найближчому майбутньому [5].  
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Рисунок 1 - Механізм діагностики ймовірності банкрутства підприємства 

В загальному індекс має такий вигляд:  

                  0,717 0,847 3,1 0,42 0,995             (1) 

де,  – середньорічна велечина власних обортих активів на середньорічну 

вартість активів; 

Методи: 
- статистичні; 
- аналітичні; 
- метод 
експертних 
оцінок. 

Принципи: 
- постійне удосконалення 
методичного та 
інформаційно-технічного 
забезпечення; 
- безперервне порівняння 
результативних показників; 
- прозорість отриманих 
результатів. 

Інформаційно-технічне 
забезпечення: 
- програмне 
забезпечення; 
- засоби передачі даних 
та захисту інформації; 
- системи управління 
базами даних; 
- інформаційна база; 
- схема інформаційних 
потоків. 

Показники: 
- 
макроекономічні; 
- узагальнюючий 
показник 
схильності 
підприємства до 
банкрутства. 

Напрямки: 
- залежно від 
суб’єкта; 
- залежно від 
форми 
проведення. 

Нормативне 
забезпечення: 
- система 
законодавчих та 
підзаконних актів, 
що регулюють 
ранню діагностику 
банкрутства 
підприємства. 

Завдання: 
- спостереження за 
функціонуванням 
підприємства під час 
кризових явищ; 
- превентивне виявлення 
проблем в діяльності 
підприємства; 
- формування коригуючих 
заходів регулюючих органів; 
- оцінка результативність 
прийнятих регулюючими 
органами заходів.  

Механізм діагностики банкрутства 
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- нерозподілений прибуток на середньорічну вартість активів  

- нерозподілений прибуток на середньорічну вартість активів; 

- середньорічна вартість власного капіталу на середньорічну вартість 

зобов’язань; 

 – чистий дохід виручка від реалізації на середньорічну вартість активів. 

Нормативне значення даного показника для українських підприємств має 

становити Z  2,9 – це означає, що ймовірність банкрутства низька, при 

1,23 Z 2,9 – зона невизначеності, а при Z  1,23 – ймовірність банкрутства 

висока.  

Дана модель має беззаперечні переваги перед іншими зарубіжними 

моделями. До таких переваг можна віднести:  

 простоту розрахунків; незначну кількість показників, що забезпечують 

точність та якість результатів;  

 доступність вихідних даних, що знаходять своє відображення у формі 

фінансової звітності;  

 наявність логічної послідовності дослідження; можливість прогнозування 

банкрутства та визначення зони ризику, в якій знаходиться підприємство.  

В ряді випадків точність прогнозування за цією моделлю склала 95%. Дуже 

важливим є той факт, що на відміну від більшості західних моделей оцінки 

ймовірності банкрутства, після розрахунку показника за даною моделлю можна 

визначити зону ризику, в якій перебуває підприємство, а не тільки про вже 

наявну кризу [6]. Так само і причини негативних змін показників фінансової 

стійкості та платоспроможності треба шукати у центрах формування 

надходжень, видатків, або чистого руху коштів [3]. Тому, важливо моніторити 

діяльність підприємства на основі фінансових звітів на постійній основі, з метою 

запобігання кризових загроз та попередження неплатоспроможності та 

банкрутства. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, можна зробити 

висновок, що використання запропонованої моделі діагностики ймовірності 

банкрутства дає змогу за обмеженою кількістю показників швидко отримати 
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інформацію про фінансовий стан того чи іншого суб’єкта господарювання та 

вчасно попередити загрозу кризового стану підприємства. Проте, жодна з 

моделей не вказує на причини виникнення та фактори, що на них по впливали, а 

також можливий оптимальний вихід з кризової ситуації. Тому дана тема 

потребує подальшого дослідження та розробки такої методики, яка б створювала 

умови для адекватного реагування в разі виникнення загрози банкрутства на 

різних стадіях прояву кризи.   

Список використаних джерел: 

1. Гасанов С.С., Штангрет А.М., Котляревський Я.В. Антикризрове 

корпоративне управління: теоретичні та прикладні аспекти: монографія / за 

режд. Акад. фін. управління. Київ: ДННУ, 2012. 301 с. 

2. Гасанов С. С., Штангрет А. М., Котляревський Я. В. Фінансова 

санація: теоретичні на прикладні аспекти: монографія / за ред Акад. фін. 

управління. Київ: ДННУ, 2013. 310 с 

3. Коцеруба Н.В. Внутрішньогосподарський облік за центрами 

відповідальності у системі антикризового управління підприємством торгівлі. 

Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки.   

Ч. 2011. №4. С. 350-356 URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbic_nbuv/cgiirbis_64.pdf   (дата звернення: 10.06.2022). 

4. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак 

неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, 

фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: наказ Міністерства 

економіки України від 19 січня 2006 року №14. Дата оновлення: 26.10. 2010 

№1361. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06#Text                

(дата звернення: 13.06.2022).  

5. Сич О. А., Калічак І. І. Дискримінантний аналіз і його застосування 

в прогнозуванні банкрутства підприємства. Молодий вчений. 2017. № 2.                

С. 333-339. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_2_80 .  

6. Хринюк О. С., Бова В. А. Моделі розрахунку ймовірності 

банкрутства як метод оцінки фінансового потенціалу підприємства. Ефективна 

економіка. 2018. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6121  

(дата звернення: 10.06.2022). 



123 

УДК 657 

О. В. Кравець, аспірант 

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0486-8854 

Львівський торговельно – економічний університет 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ЛОГІСТИЧНИХ 

ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ 

РІШЕНЬ 

Розглянуто вплив логістичних витрат на діяльність підприємства. Проведено 

аналіз останніх наукових досліджень управління логістикою. Визначено на 

основі проведених досліджень поняття терміну управління логістичними 

витратами, яке найкраще передає його змістове значення на нашу думку. 

Зроблено акцент на автоматизації інформаційних технології. Досліджено 

важливість достовірності інформації для зменшення логістичних витрат і 

вплив на прийняття управлінських рішень. Виділено етапи інформаційного 

забезпечення та описано їх важливість для забезпечення інформаційних потреб 

менеджерів. Згруповано загальні сфери для прийняття управлінських рішень. 

Виділено напрямки для інформації, яка формується в результаті збору і обробки 

облікових даних.  Акцентовано на потребі постійної комунікації між різними 

ланками в процесі прийняття рішень. Розкрито вплив інформаційних технологій 

на достовірність інформації, логістичних витрат та прийняття управлінських 

рішень. Запропоновано деталізовану технологічну модель. Встановлено 

взаємозв’язок систем обліку і управління. Встановлено проблеми 

інформаційного забезпечення управління логістичними витратами на 

підприємстві. Запропоновано подальші кроки досліджень в управлінні 

логістичними витратами. 

Ключові слова: логістичні витрати, управлінські рішення, облік, логістичне 

управління, інформаційне забезпечення, інформаційні технології, взаємозв’язок 

систем. 

Постановка проблеми. Процеси ринкової трансформації в Україні та 
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зростання інтенсивності конкуренції викликають потребу у швидкому та 

гнучкому реагуванні підприємств на зміни у ринковому середовищі з 

мінімальними витратами. За даних умов традиційні системи управління 

виробництвом і процесами обігу матеріальних, фінансових та інформаційних 

ресурсів не забезпечують достатнього реагування і вимагають якісної адаптації 

до швидких змін вимог споживачів. 

Управління логістичними витратами включає в себе прийняття 

оптимальних рішень на основі отриманої  внутрішньої та зовнішньої інформації. 

Інформація опрацьовується персоналом відповідних підрозділів підприємства та 

використовується для аналізу та розрахунку великої кількості показників, що 

характеризують логістичну систему з позицій витрат. 

Необхідність скорочення часових інтервалів і витрат у сфері постачання, 

виробництва і збуту в умовах високої конкуренції і адаптації до складної і 

динамічної структури мотивацій і пріоритетів споживачів пояснює зростання 

зацікавленості з боку вітчизняних підприємців до логістики як наукової основи 

сучасного ефективного управління потоковими процесами. Основною метою 

логістики, як правило, є отримання необхідних товарів, відповідного рівня якості 

у потрібному місці і в конкретний час. Також включаючи мінімальні витрати, 

можна стверджувати в даному розумінні надзвичайну актуальність якісного 

інформаційного забезпечення управління логістичною діяльністю 

підприємства.  

В логістичній діяльності підприємства важливу роль відіграють певні 

сегменти управління, серед яких облік логістичних витрат. Облік логістичних 

витрат дає інформацію про об’єкт, місце виникнення та величину таких витрат, 

а також про розмір відхилення від планових або нормативних логістичних 

витрат. Йдеться про фінансовий і управлінський облік логістичних витрат, а 

також про податкові розрахунки, які прямо чи опосередковано стосуються цих 

витрат. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам обліку витрат у 

системі управління логістичною діяльністю підприємства приділили увагу у 
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своїх дослідженнях Богач А. [1], Завитій О. [2], Завгородній А. [3], Задорожний 

З. [4], Клевець Я. [5], Крикавський Є. [6], Левкович А. [7; 8], Медвідь Л. [9], 

Мельникова К. [10], Рета М. [11], Смирнова Н. [12], Фоміна О. [13],                

Шипуліна В. [14]. Згадані вище науковці зробили вагомий внесок у розвиток 

досліджуваних проблем, однак залишається багато проблем обліку логістичних 

витрат в Україні невирішеною. Ці проблеми окреслені в основному матеріалі 

нашого дослідження і зроблена спроба визначити шляхи розв’язання деяких з 

них. 

Мета статті. Дослідження спрямоване на виявлення необхідних 

інформаційних потреб управління логістичними витратами на підприємстві, 

також необхідно проаналізувати та визначити вимоги до інформаційного 

забезпечення управління логістичними витратами з врахуванням впливу 

глобалізації, інформатизації та індивідуалізації товарів на логістичні процеси 

підприємства, вдосконалити методику впровадження інформаційної системи 

управління підприємством для потреб логістики. 

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах ефективна логістична 

діяльність забезпечує конкурентоспроможність виробничого підприємства і 

залежить від визначення її місця у загальній стратегії господарюючого суб’єкта. 

Ефективна логістична діяльність підприємства виконує декілька функцій, а саме: 

ефективна закупівля сировини, її складування та транспортування, ефективний 

розподіл та збут продукції. Відповідно при виконанні цих функцій отримаємо 

підвищення якості обслуговування клієнтів і мінімізація загальногосподарських 

витрат виробничого підприємства. З економічної точки зору її основним 

призначенням можна вважати створення в логістичному ланцюжку істотних 

вигід, що містять додану вартість при підтримці витрат на мінімальному рівні. 

Тому управління загальними витратами в логістичній системі є провідним 

параметром оптимізації виробничих витрат підприємства. 

Логістична діяльність будь-якого підприємства спрямовується на 

оптимізацію матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, які дають 

можливість своєчасно й якісно виконувати основні завдання економічної 

діяльності підприємства, а також сприяють мінімізації витрат цього 

підприємства, яке значно зможе посилити свої конкурентні переваги над іншими, 

подібними до нього на ринку, підприємствами. Облік логістичної діяльності 
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підприємства, на наш погляд, повинні здійснювати працівники бухгалтерії або 

фахівці з вищою логістичною освітою і відповідним практичним досвідом у 

сфері підприємницької. Для покращення та вдосконалення логістичної 

діяльності підприємства виникає потреба у формуванні інформаційно-

аналітичної інформації  для прийняття управлінських рішень щодо витрат 

діяльності підприємства, впровадження логістичного менеджменту, вибір його 

методів та інструментів необхідно здійснювати , виходячи з індивідуальних умов 

функціонування кожного підприємства. 

Управління логістичною діяльністю підприємств можна, загалом, 

розглядати з позиції логістичного управління. На думку Крикавського Є.: 

«Логістичне управління – процес формування стратегії, планування, управління 

і контролю за переміщенням і складуванням сировини, матеріалів, виробничих 

запасів, готових виробів та формуванням інформації від пункту виникнення до 

пункту використання (споживання) з метою найефективнішого пристосування та 

задоволення потреб клієнта» [6, с. 207]. 

А. В. Левкович визначає, що: «Основним підґрунтям для організації 

планування, оперативного обліку, аналізу, контролю й прийняття управлінських 

рішень має бути виокремлення логістичних витрат за центрами відповідальності 

(центрами витрат), які являють собою організаційні одиниці (постачальницькі, 

виробничі, збутові, управлінські) або сфери логістичної діяльності (логістики 

закупівельної, внутрішньовиробничої, збутової, транспортної, складської, 

управління запасами, управління замовленнями, інформаційної)» [8, с. 153].  

А. Г.  Кальченко до управління логістичними витратами відносить процес 

підвищення оборотності ресурсів у ланцюгу руху товарів, підключення нових 

джерел фінансування, зниження логістичних витрат [15].  

Своєю чергою, О. М. Сумець вказує, що управління логістичними 

витратами являє собою процес прийняття логістичних рішень, які впливають на 

використання резервів економії ресурсів підприємства, а витрати логістики, не 

пов’язані зі створенням нової вартості, слід мінімізувати і тим самим добитися 

скорочення загальних витрат [16].  

 К. М.  Таньков вважає, що управління логістичними витратами можливе 

шляхом логістизації діючої господарської структури, побудови логістичної 
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системи й акцентування уваги менеджменту на проблемі мінімізації логістичних 

витрат підприємства, що можливо лише в умовах впливу логістики як 

загальносистемного науково-методичного інструмента на потокові процеси 

виробничо-комерційної діяльності [17].  

Але Л. Ю.  Шевців під управлінням логістичними витратами розуміє 

технологію, що дозволяє знижувати витрати логістичної діяльності [18].  

На нашу думку, найточнішим визначення, яке передає значення управління 

логістичними витратами – це процес формування стратегії, управління, 

планування, побудови логістичної системи й акцентування уваги менеджменту 

на проблемі мінімізації   логістичних витрат підприємства, їх зниження до 

раціонального рівня, що й дозволяє досягати зростання економічної 

ефективності діяльності. 

При прийнятті управлінських рішень щодо оптимізації витрат велике 

значення набуває достовірність інформації, що формується в основному в 

системі бухгалтерського обліку, а також дані про шляхи зниження витрат, 

виявлених в процесі економічного аналізу. Дослідження показує, що в даний час 

на підприємствах практично відсутня досить надійна інформаційна база для 

прийняття обґрунтованих рішень, пов'язаних з ефективним управлінням 

витратами. Тому необхідна розробка комплексної системи обліково-

аналітичного забезпечення управління витратами на підприємствах, яка буде  

передбачати  збір інформації, а також обробку з метою аналізу і прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень. 

У системах організаційного управління найбільш поширені автоматизовані 

інформаційні технології, в яких вироблення керуючого впливу покладено на 

менеджера, який приймає рішення. Сучасні інформаційні системи складаються з 

декількох видів підсистем, до яких відносяться: технічне, програмне, 

інформаційне, організаційне, правове і ергономічне забезпечення. 

При цьому облік користується послугами різних його функцій, в чому також 

знаходить вираз його зв’язку із ними. Як функція управління виробництвом 

облік керується принципами управління, що не суперечить розумінню його як 

ланки управління, а навпаки, ще раз підкреслює взаємодію із іншими функціями 

і в першу чергу з функцією контролю. Бухгалтерська інформація сама по собі не 

може служити базою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень без 
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попередньої контрольно-аналітичної обробки. Тому важливим моментом стає 

інтеграція обліку і контролю в єдину інформаційну систему. Стосовно до 

господарської діяльності підприємств доцільність такого об’єднання, 

визначається наступним: 

– підвищенням оперативності прийняття даних рішень; 

– необхідністю представлення інформації у вигляді, найбільш придатному 

для прийняття обґрунтованих управлінських рішень;  

– необхідністю здійснення одного із основних принципів сучасного 

управління  

– управління за відхиленнями, у зв’язку з тим щоб його суб’єкт мав 

можливість реагувати не тільки на явні, але і на скриті відхилення від заданих 

параметрів;  

– прагненням автоматизувати прийняття стандартних управлінських 

рішень для оперативного регулювання виробничо-фінансової діяльності;  

Інформаційне забезпечення можна визначити як представлення 

інформаційних ресурсів в розпорядження об’єкта чи суб’єкта. Воно включає не 

тільки інформацію, але і діяльність. На його основі виділяється функція 

забезпечення обліку, яка передбачає конкретний вид і форму повідомлення, 

терміни і періодичність поставки інформації, ступінь деталізації, узагальнення, 

аналітичність інформації яка поставляється для кожного споживача. Відповідно 

її можна розглядати як інтегровану систему комунікаційного процесу. Тому 

можна відзначити, що система інформаційного забезпечення - це сукупність 

споживачів інформаційних потоків, що містять необхідну інформацію, а також 

враховує об’єктивні потреби споживачів та  спеціалізованих інформаційних 

підрозділів, які забезпечують зв’язок між споживачами інформації, її зберігання, 

пошук, відбір і надання споживачам.  

Таким чином інформаційне забезпечення представляє собою процес 

задоволення інформаційних запитів, який складається з неперервної підготовки 

і видачі обліково-контрольної інформації споживачам у відповідності з їх 

запитами. 

Інформаційне забезпечення здійснюється за допомогою наступних етапів, 

які відображені на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Етапи інформаційного забезпечення  

На першому етапі приступають до групування витрат і аналітичних 

розрахунків, які проводяться в залежності від ступеня їх залежності від зміни 

об’ємів виробництва і продаж, до розрахунків, що базуються на величині 

маржинальних витрат і доходів, до визначення варіантів рішення на підставі 

даних систем обліку повних і змінних витрат. 

На другому етапі визначаються інформаційні потреби менеджерів для цілей 

1. Етап Групування витрат і 
аналітичних розрахунків 

2. Етап 
Інформаційні потреби 

менеджерів  

3. Етап Розробка управлінського плану 
рахунків 

4. Етап Розробка регламенту 
функціонування системи 
управлінського обліку і 

контролю витрат 

Інформаційне забезпечення 
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прийняття рішень. Саме ці потреби повинні бути поставлені в основу 

проектованої системи управлінського обліку і контролю витрат.  

На третьому етапі виконується розробка управлінського плану рахунків, 

який складається із врахуванням виділених центрів відповідальності, а також 

форм управлінської звітності. Групування рахунків відповідає структурі 

управлінських звітів. 

На останньому етапі виконується розробка регламенту функціонування 

системи управлінського обліку і контролю витрат, яка вимагає виконання 

наступних дій: розробка і затвердження графіка документообороту в системі 

управлінського обліку; перегляд і внесення змін в положення про планово-

економічний відділ і посадові інструкції. 

Можна визначити чотири загальні сфери прийняття рішень, що визначають 

необхідну інформаційну базу для прийняття управлінських рішень наведено в 

табл. 1. 

Таблиця 1– Сфери прийняття управлінських рішень 

№ 
з/п 

Сфера прийняття рішення Ознака 

1. Розроблення цілей та планів Менеджери відповідають за встановлення місії та цілей 
бізнесу, розроблення стратегій та планів для 
досягнення цілей підприємства 

2. Оцінка продуктивності та її 
контроль 

Управління інформаційними потоками має 
передбачати перегляд ділової активності підприємства 
за узгодженими критеріями. 

3. Розподіл ресурсів Ресурси, доступні для бізнесу, є обмеженими, і у 
відповідальність менеджерів входить забезпечення їх 
ефективного використання. 

4. Визначення витрат та доходів Управлінські рішення вимагають визначення оцінки 
витрат та доходів 

 

1. Розроблення цілей та планів. Ефективне управління має забезпечити збір 

інформації, яка буде необхідна під час розроблення відповідних цілей та 

стратегій. 

2. Оцінка продуктивності та її контроль. Актуальним питанням тут є 

використання нефінансових показників, які все частіше використовуються для 
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оцінки ефективності поряд із фінансовими показниками. Управління 

інформаційними ресурсами має проводитися відповідно до управлінської 

структури управління підприємством. 

3. Розподіл ресурсів. Рішення питань, як оптимальний рівень виробництва, 

оптимальне поєднання продуктів виробництва та відповідного типу інвестицій у 

нове обладнання, потребує додаткової управлінської інформації.  

4. Визначення витрат та доходів. Управлінські рішення вимагають 

визначення оцінки витрат та доходів від здійснення певного курсу дій, 

наприклад, забезпечення обслуговування, створення нового продукту або 

закриття підрозділу. Рішення буде передбачати визначення витрат та 

прибутковості. 

Управління інформаційним ресурсом має певні функції, які є загальними і 

властивими всім системам бізнесу:  

– виявлення та представлення відповідної інформації;  

– накопичення та систематизація інформації;  

– проведення аналізу та інтерпретації зібраної інформації; 

– представлення інформації у відповідність до потреб окремих менеджерів. 

Інший напрям розвитку управління інформаційними ресурсами заснований 

на використанні інформаційних технологій. Вплив інформаційних технологій  на 

ведення бухгалтерського обліку важко переоцінити. Можливість застосування 

ІТ-технологій дає можливість обробляти великі обсяги інформації, що означає 

регулярне формування звітів швидко і точно. Певні звіти можуть бути 

формуватися щоденно або навіть у режимі реального часу.  

Завдяки розвитку запровадження ІТ-технологій все більше можливостей у 

працівників усіх рівнів отримати доступ до відповідної інформації та звітів, щоб 

приймати рішення та запроваджувати певні дії. ІТ-технології дали змогу 

подавати звіти для управління детальніше та в  різноманітності, ніж можна було 

би передбачити за використання ручної системи.  

Обліково – управлінський механізм як інтегрована система управління 

повинен виконувати в основному обслуговуючу функцію щодо суб’єктів 



132 

ієрархічних рівнів управління: керівників структурних підрозділів підприємства; 

керівників центрів відповідальності; фінансових та бюджетних структур; 

інвесторів, засновників.  

Більш деталізовану технологічну модель прийняття управлінського рішення 

можна відобразити наступною схемою (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Технологія процесу прийняття управлінського рішення  

Найбільш відповідальним етапом підготовки та прийняття управлінського 

рішення є правильне розуміння проблеми та чітка постановка завдання, оскільки 

на всі подальші дії функціонального спеціаліста, який прийматиме рішення, 

суттєво впливатиме зміст сформульованої проблеми і завдання. 

Обліково-управлінський механізм як інтегрована система потребує 

формування системи обліку та системи управління як окремих локальних 

систем, які на інтегрованих принципах повинні бути адаптовані одна до одної, а 

в цілому – до вимог менеджменту. При цьому, на нашу думку, повинна бути 

дотримана така логічність в системі взаємозв’язку (рис. 1.3) 

Визначення проблеми 

Постановка завдання 

Порівняння та оцінка альтернатив 

Обробка та аналіз даних 

Вибір найкращої альтернативи 

Розробка рекомендацій щодо рішення  

Аналіз наслідків управлінського рішення 
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Рисунок 1.3 – Взаємозв’язок систем обліку і управління 

На сучасному етапі розвитку економіки  динамічне ринкове середовище 

вступає в протиріччя з класичними механізмами управління як з факторами 

забезпечення результативності менеджменту та діяльності організації на 

відповідних сегментах ринку. Підприємницькі структури втрачають перспективу 

розвитку, ослаблюють позиції серед конкурентів. Виходом з такого становища, 

на наше переконання, є удосконалення всіх підсистем менеджменту і, зокрема, 

обліково-управлінської, яка повинна своєчасно формувати інформацію для 

обґрунтування та прийняття управлінських рішень. 

Досліджуючи обліково-управлінську політику, на нашу думку, слід 

врахувати:  

1) мету обліково-управлінського механізму; 

 2) вимоги менеджменту щодо формування обліково-управлінської системи;  

3) кінцевий результат дії обліково-управлінського механізму підприємства;  

4) функції обліково-управлінського механізму як інтегрованої системи.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Для вирішення питань 

управління логістичними витратами потрібно визначити конкретний механізм 
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функціонування системи, встановити правильну адресацію сформованої в ній 

інформації і порядок її надання користувачам. Сучасною базою для формування 

інформаційного ресурсу підприємства є дані, що поєднані і сформовані 

традиційним веденням бухгалтерського обліку. З огляду на викладене, 

управління інформаційними ресурсами має формуватися на основі принципів 

доречності, достовірності, періодичності, що характерні для сучасного обліку.  

Організаційна модель обліку витрат підприємства безперечно повинна 

враховувати вимоги менеджменту. Ефективна система обліку виробничих 

витрат визначає можливості прийняття обґрунтованих управлінських рішень і в 

цьому сенсі є головною передумовою забезпечення успішності бізнесу. 

Реалізація ідеї управлінської орієнтації обліку витрат потребує вирішення 

проблем їх належної орієнтації, інтеграції основних функцій і елементів у 

системі управління, диференціації обов'язків економічних служб, делегування 

прав щодо прийняття управлінських рішень, комунікації, забезпечення 

гнучкості. 

Недостатнє обґрунтування теоретико-методологічних засад інформаційного 

забезпечення логістики підприємств призводить до виникнення проблем в 

управлінні логістичними витратами через нестачу інформації, яка відображає 

внутрішній фактичний стан справ на підприємстві та його зовнішнє середовище. 

З метою задоволення цих потреб необхідним є налагодження ефективного 

інформаційного забезпечення управління логістичними витратами шляхом 

використання сучасних методів і засобів збору та обробки інформації, зокрема 

методики обліку і розрахунку логістичних витрат, яка адаптована до сучасних 

умов діяльності вітчизняних підприємств. 

У сучасних умовах конкурентоспроможність значною мірою залежить від 

здатності забезпечити прийнятний рівень обслуговування споживача при 

мінімально можливих витратах, чи, навпаки, від забезпечення максимально 

можливого рівня обслуговування споживача при прийнятному рівні сумарних 

витрат. Завдяки ефективному інформаційному забезпеченню управління 

логістичними витратами можна не тільки ліквідувати зайві витрати коштів і часу, 

але й раціоналізувати їх рівень та структуру. 
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У результаті проведених досліджень основних переваг і недоліків 

впровадження автоматизованих інформаційних систем управління 

підприємством та потенційних загроз і можливостей їх використання 

встановлено, що ефективність використання автоматизованих інформаційних 

систем управління, в тому числі і управління логістичними витратами, залежить, 

в першу чергу, від людського фактору. Висока вартість та значний вплив на 

результати логістичної діяльності підприємства автоматизованих інформаційних 

систем управління зумовлюють важливість підготовки до їх впровадження. Нові 

інформаційні технології вимагають змін в організації документаційного 

забезпечення управління, бухгалтерського обліку, роботи зі споживачами і 

постачальниками, логістичної діяльності тощо. Головним завданням 

логістичного реінжинірингу формування інформаційного забезпечення 

управління діяльністю підприємства є оперативне отримання необхідної 

інформації. Якісне інформаційне забезпечення управління логістичними 

витратами неможливе без налагодження обліку цих витрат на підприємстві. 

Відсутність методів обліку логістичних витрат в Україні, адаптованих до вимог 

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, викликала потребу 

в їх розробці.  
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ПРОБЛЕМИ СПИСАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ 

На основі аналізу нормативно-правової бази розглянуто механізм списання або 

часткового списання пошкоджених необоротних активів, відображення в 

бухгалтерському обліку та в податковому декларуванні. 

Ключові слова: нематеріальні активи, основні засоби, інвентаризація, первинна 

вартість, залишкова вартість, воєнний стан. 

Постановка проблеми. Ефективність управління необоротними активами 

підприємства залежить від правильної оцінки, об’єктивності висновків за 

результатами аналізу та контролю фактичної інформації щодо подій з цими 

активами, яка показує, наскільки реально та раціонально можна використовувати 

необоротні активи. В період війни основні засоби підприємства, які знаходиться 

в зоні бойових дій чи поблизу  можуть бути пошкоджені, знищені або вилучені 

окупантами (по факту – вкрадені). Від справедливої оцінки необоротних активів, 

їх експлуатації в кінцевому результаті залежать показники прибутку, 

рентабельності, фондовіддачі та інші якісні показники господарської діяльності 

підприємства. Отже, як діяти підприємству у цьому форс мажорному випадку 

спробуємо розглянути далі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок в розвиток 

теорії, організації та методики обліку, аналізу та контролю необоротних активів 

зробили такі вчені економісти: М.А. Барсукова, М.Т. Білуха, М.І. Бондар,                

Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, А.М. Герасимович, В.М. Диба, А.Г. Загородній, 

З.В. Задорожний, М.М.Зюкова, В.В. Жук, В.П. Карєв, Г.Г.Кірейцев,                

А.М. Кузьмінський, Н.М. Малюга, Є. В. Мних, О.Ю. Омельченко, Ю.І. Осадчий, 

М.В. Півторак, С.Р. Романів, П.Т. Саблук, В. С. Семйон,   О.М Откаленко,                

Л.В. Чижевська та ін. 
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Незважаючи на цінність одержаних дослідниками результатів, в рамках 

сучасних проблем, оприлюднення фінансової звітності, відповідна (справедлива) 

оцінка основних показників, в т.ч. інформація про стан, ефективність подальшої 

експлуатації необоротних активів, порядок організації обліку й, відповідно, 

організаційно-методичні особливості аналізу та контролю цих активів – 

потребують особливого підходу та специфічного висвітлення. 

Велика кількість невирішених питань вилучення і списання в умовах 

воєнного стану, дискусійність окремих теоретичних моментів, їх практичне 

застосування обумовлюють актуальність обраної теми, визначають цільову 

спрямованість дослідження.  

Виклад основного матеріалу. У зоні бойових дій чи районах максимально 

наближених до них підприємства втратили та продовжують втрачати чимало 

цінностей: знищення через пожежі, які виникли внаслідок прямих обстрілів, 

руйнування будівель, зіпсування товарів, вихід з ладу відповідного обладнання, 

тощо. Виникає проблема: як таку ситуацію відображати в обліку, оподаткуванні 

та яке документальне оформлення операцій з цими активами.  

Перш за все, необхідно провести інвентаризацію, щоб вияснити, які саме 

об’єкти основних засобів (далі – ОЗ) стали непридатними, знищеними чи 

вкраденими. При інвентаризації ОЗ складають відповідні інвентаризаційні 

описи, у яких варто відзначити стан об’єктів ОЗ, що перевіряються. Якщо 

виникло відчуження майна агресором, то необхідно, в першу чергу, керуватись 

постановами, розпорядженнями, прийнятими відповідними обласними 

державними адміністраціями. Наприклад, в одному з регіонів, зазначають, що на 

даний час ще не розроблено чіткого алгоритму повернення втраченої 

сільгосптехніки з окупованих територій в умовах воєнного стану. Тому 

посадовці пропонують всім сільгосптоваровиробникам, наприклад, звертатися 

до правоохоронних органів для фіксації звернень (заяв) щодо втраченої техніки. 

Себто про знищену російськими окупантами сільгосптехніку необхідно 

інформувати правоохоронні органи. Для визначення непридатності ОЗ до 

використання, можливості їх використання іншими підприємствами, 
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неефективності або недоцільності їх поліпшення  (ремонту, модернізації тощо) 

та оформлення відповідних первинних документів керівнику підприємства слід 

створити постійно діючу комісію [1] . Ця компетентна комісія:  

- здійснює безпосередній огляд об’єкта ОЗ, що підлягає списанню;  

- установлює причини невідповідності критеріям активу; 

- визначає осіб, з вини яких сталося передчасне вибуття ОЗ з експлуатації, 

вносить пропозиції щодо їх відповідальності; 

- визначає можливість продажу (передачі) об’єкта іншим підприємствам, 

організаціям та установам або використання окремих вузлів, деталей, матеріалів, 

що можуть бути отримані при демонтажі, розбиранні (ліквідації) ОЗ, установлює 

їх кількість і вартість; 

- складає і підписує акти на списання ОЗ. 

За результатами роботи комісії, маємо списати знищені (пошкоджені, 

вкрадені) необоротні активи, складають акт списання основних засобів на 

підставі протоколу результатів інвентаризації і наказу керівника. Форма акта має 

містити обов’язкові реквізити документів первинного обліку [2]. В акті 

зазначають причину списання ОЗ: знищення, пошкодження через бойові дії та 

недоцільність відновлення. В актах на списання наводяться дані, що 

характеризують об’єкти ОЗ: рік виготовлення або будівництва об’єкта, дата його 

надходження на підприємство і початок експлуатації, первісна (переоцінена) 

вартість об’єкта, сума нарахованого зносу, передбачений і фактичний строк 

корисного використання, проведені ремонти, причини вибуття тощо. 

Обов’язково посилаються на протокол результатів інвентаризації. На підставі 

акта закривають інвентарні картки обліку ОЗ і знімають об’єкти ОЗ з обліку. 

Результати інвентаризації відображають в обліку та звітності того періоду, 

у якому завершили інвентаризацію [3]. Для цього вилучають знищені, 

пошкоджені ОЗ зі складу активів. Залишкову вартість списаних ОЗ і додаткові 

витрати на ліквідацію (демонтаж) включають до інших витрат [4]. Для обліку 

використовують субрахунок 976 «Списання необоротних активів». Накопичену 

амортизацію знищених об’єктів ОЗ списують. 

Деталі, вузли та інші матеріали, які отримують під час демонтажу ОЗ 
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оприбутковують на склад і зараховують до інших доходів [1]. 

Отримані запаси оцінюють: 

- за чистою вартістю реалізації,  якщо планують надалі їх реалізувати; 

- оцінкою можливого використання, якщо планують використовувати 

активи для власних потреб підприємства [5]. 

Проведені дослідження виявили ще одну проблему, типову для воєнного 

стану – не можливість проведення інвентаризації, відсутність умов справедливої 

оцінки необоротних активів на дату звітності. За цих умов виникає питання чи 

припиняти амортизацію ОЗ, якщо комісія не може провести інвентаризацію? 

Вважаємо, що ні, позаяк п. 23 НП(С)БО 7 «Основні засоби» вимагає призупинити 

обчислення амортизації в разі реконструкції, модернізації, добудови, 

дообладнання та консервації ОЗ. 

Первісна вартість об’єкта ОЗ може змінюватися у разі його поліпшення, 

часткової ліквідації [1]. У разі часткової ліквідації об’єкта ОЗ його первісна 

(переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної 

(переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об’єкта, а пропорційна 

ліквідованій частині сума сальдо з дооцінки відображається зменшенням 

додаткового капіталу і збільшенням нерозподіленого прибутку. Якщо 

підприємство не може визначити первісну вартість заміненої частини, воно може 

її оцінити у сумі витрат на заміну [1]. 

За часткової ліквідації первісна (переоцінена) вартість ОЗ і знос 

зменшуються, відповідно, на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу 

ліквідованої частини об’єкта [6]: 

Дт 13 Кт 10 – на суму зносу ліквідованої частини ОЗ; 

Дт 976 Кт 10 – на суму залишкової вартості ліквідованої частини ОЗ. 

Зміни в бухгалтерському обліку також мають бути відображені і в 

податковому обліку., це стосується податку на прибуток і податку на додану 

вартість (далі – ПДВ). 

При ліквідація знищених необоротних активів, за умов, що підприємство 

застосовує різниці при визначенні бази з податку на прибуток, фінансовий 

результат до оподаткування: 
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- збільшують на суму залишкової вартості об’єкта визначеної відповідно до 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а саме на залишкову вартість за 

бухгалтерським обліком. Відображають різницю як сума залишкової вартості 

окремого необоротного активу у разі ліквідації або продажу такого об’єкта в 

додатку РІ до Декларації з податку на прибуток ; 

- зменшують на суму  залишкової вартості об’єкта, визначеної за правилами 

податкового обліку, себто на залишкову вартість за даними податкового обліку. 

Відображають різницю в ряд. 1.2.2 додатка РІ  до Декларації з податку на 

прибуток [7]. 

У разі ліквідації невиробничих ОЗ  їх залишкова бухгалтерська вартість 

лише збільшує бухгалтерський фінансовий результат до оподаткування. 

Зменшувальних сум немає. 

По результатам роботи інвентаризаційної комісії може бути прийнято 

рішення про часткову ліквідацію необоротного активу. За часткової ліквідації 

первісна (переоцінена) вартість засобів і знос зменшуються, відповідно, на суму 

первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об’єкта [6, п. 35]. 

Якщо різниці не застосовують – все відбувається за правилами бухгалтерського 

обліку.  

При застосуванні різниць: 

- збільшують бухгалтерський фінансовий результат на залишкову 

бухгалтерську вартість ліквідованої частини ОЗ; 

- зменшують бухгалтерський фінансовий результат на залишкову податкову 

вартість ліквідованої частини ОЗ. 

Для визначення ПДВ, ліквідацію необоротних активів прирівнюють до 

постачання товарів [7]. За умов сучасного обліку ПДВ, обов’язкової електронної 

реєстрації податкових накладних, для регіонів де відбуваються бойові дії і не має 

належного зв’язку, дотримання норм  стає важким завданням.  

Базу для нарахування ПДВ визначають на рівні звичайної ціни, але не нижче 

балансової вартості на момент ліквідації [7]. 

Аналіз ситуації свідчить, що необхідно звернути увагу, що податківці 

наголошують про ринкову вартість, але не нижче балансової [8]. 
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Не нараховують ПДВ при ліквідації ОЗ: 

- у зв’язку з їх знищенням або руйнуванням унаслідок дії обставин 

непереборної сили; 

- коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у т.ч. у разі 

викрадення; 

- коли платник податку надає контролюючому органу відповідний документ 

про знищення, розібрання чи перетворення необоротних активів в інший спосіб, 

унаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним 

призначенням. 

Платник ПДВ не нараховує податкові зобов’язання (у т. ч., компенсуючі 

податкові зобов’язання за п. 198.5 ПКУ) у разі подання податківцям акта на списання 

ОЗ, складеного постійно діючою на підприємстві комісією. Цей первинний документ 

має містити всю необхідну інформацію, яка дозволяє ідентифікувати операцію. 

Форма його складання – довільна, головне, щоб акт підтверджував факт знищення, 

розібрання або перетворення ОЗ в інший спосіб [9]. 

Протягом дії правового режиму воєнного стану, не є такими, що використані 

платником у не оподатковуваних ПДВ операціях або в негосподарській 

діяльності, товари, придбані в оподатковуваних ПДВ операціях, знищені 

(втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили під час дії воєнного стану. 

Отже нараховувати ПДВ згідно з вимогами в разі списання втрачених ОЗ під час 

воєнного стану не потрібно. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, ситуація, яка 

зараз відбувається в Україні є не стандартною і питання обліку, звітності, аналізу 

і контролю потребують детального дослідження і оперативного реагування 

обліку на події, що відбуваються. У контексті теми, що ми розглянули, частково 

знищені, відчужені або втрачені через бойові дії необоротні активи, зокрема 

основні засобі, які перестають відповідати критеріям визнання їх активом, позаяк 

підприємство не може більше їх контролювати належним чином і тим паче в 

майбутньому одержувати економічні вигоди. Ми з’ясували, що основою для 

фіксації підприємством фактів псування, пошкодження чи втрати (знищення) 
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необоротних активів можуть бути тільки документи з інвентаризації. Звертаємо 

увагу, що саме керівник або власники (залежно від установчих документів) 

підприємства ініціюють проведення інвентаризації коли стане можливим 

забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до майна 

та первинних документів. Безумовно, дана ситуація потребує подальшого 

дослідження і щодо питань обліку, так і контролю, спрямованого на ефективне 

стратегічне планування в умовах воєнного стану. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ   

ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ  

У статті розглянуто сутність і особливості контролю та управління 

товарними запасами. Визначено місце товарних запасів у господарській 

діяльності торговельних підприємств. Обґрунтовано, що центральним 

об'єктом товарних операцій є запас, істотні характеристики якого 

визначаються за класифікаційними групами, які до них можна віднести. 

Ключові слова: аналіз, контроль, товарні запаси, управління запасами, 

збереження запасів. 

Постановка проблеми. Товарні запаси є важливою частиною економічної 

діяльності торговельних підприємств. В сучасних умовах на усіх торговельних 

підприємствах особливо гостро постає питання забезпеченості запасами та 

управління ними. Важливим є також дослідження питань, що стосуються 

зменшення втрат запасів на підприємствах для забезпечення безперебійного 

постачання та їх використання в процесі фінансово-господарської діяльності 

підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання управління та 

контролю товарними запасами вивчали такі вітчизнані науковці як: Лобачева 

І.Ф. [3], Жук О.С., Малиш Д.О., Ткачук Г.О. Кошельок Г.В., Малишко В.С. та 

інші. Вивчаючи внесок вище зазначених науковців у розвиток даної проблеми, 

ми вирішили продовжити досліджувати дану тему. 
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 Мета статті. Визначення особливостей здійснення контролю та 

управління товарними запасами, а також вивчення основних методів контролю 

товарних запасів, що здійснюються на підприємствах торгівлі. 

Виклад основного матеріалу. До складу сукупних активів підприємства 

входять запаси, які у відповідності з П(С)БО 9 «Запаси» можуть утримуватися 

для: подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;  

споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг; 

потреб управління підприємством [4].  

Стан запасів прямо впливає на стабільну економічну ситуацію на 

підприємстві. Саме тому важливим є дослідження питання, яке стосується 

зменшення втрат запасів, для того, аби забезпечити безперебійне постачання та 

їх використання в процесі діяльності. 

Товарні запаси є одним з основних елементів оборотного капіталу 

торговельних підприємств. Забезпеченість підприємства даним видом ресурсів 

сприяє безперебійному обслуговуванню споживачів. Важливого значення при 

цьому набуває контроль за зберіганням товарів на всіх етапах товароруху. 

Управління запасами повинно бути направлене на підвищення 

рентабельності  та швидкості обігу вкладеного капіталу. Для цього у процесі 

управління товарними запасами завжди вирішуються наступні завдання: 

– визначення цілей управління, аналіз стану товарних запасів; 

– оперативний облік і контроль стану товарних запасів; 

– здійснення економічних та організаційно-технічних заходів з 

формування та регулювання товарних запасів і підтримання їх на 

оптимальному рівні (у певній відповідності з обсягом і структурою його 

продажу). 

Формування достовірності інформації про наявність і рух матеріальних 

ресурсів є завданням не лише працівників бухгалтерії, а й інших служб 

підприємства. Зокрема, зростає роль системи внутрішнього контролю за 

використанням матеріальних запасів. 

Для забезпечення ефективного контролю за збереженням і використанням 
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матеріальних ресурсів на підприємствах велике значення мають організація 

постачання, стан складського і ваговимірювального господарства. Для 

здійснення внутрішньогосподарського контролю склади мають бути повністю 

забезпечені справними вагами, вимірювальними приладами і мірною тарою. 

Організація обліку матеріальних запасів в сучасних умовах 

господарювання повинна забезпечувати: 

– формування оптимального механізму реалізації порядку збереження 

матеріальних запасів; 

– створення раціонального режиму поставки і забезпечення мінімального 

запасу матеріальних цінностей та сировини для безперебійності виробництва 

продукції; 

– забезпечення партнерських і законних відносин з юридичними та 

фізичними особами; 

– розробка і впровадження моделі руху інформаційних потоків за 

напрямками потреб матеріальних ресурсів (зовнішніх і внутрішніх) з метою 

прийняття управлінських рішень; 

– правильне і своєчасне документальне оформлення операцій з руху 

запасів; 

– контроль за збереженням та рухом запасів на складі; 

– контроль за раціональним використанням запасів і додержанням норм їх 

використання [1, с.20]. 

Контроль матеріальних запасів, особливо внутрішньогосподарський, 

займає важливе місце в загальній системі фінансово-господарського контролю. 

Основними завданнями внутрішньогосподарського контролю доцільно 

вважати:  

– перевірку правильності, повноти і законності ведення оперативно– 

первинного обліку матеріальних запасів; 

– перевірку своєчасності, доцільності внесення необхідних змін в облікову 

політику підприємства; 

– систематичне проведення вибіркових перевірок збереження і наявності 

ресурсів підприємства щодо оцінки та методів списання запасів на виробництво;  
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– спостереження за своєчасністю проведення щорічних інвентаризацій 

активів підприємства. 

Серед сучасних товарознавців найбільш розповсюдженим підходом до 

класифікації товарних втрат є їх поділ залежно від причин виникнення. Дана 

класифікація цілком задовольняє вимоги облікового відображення товарних 

операцій, тому доцільно використовувати традиційний розподіл товарних втрат 

на нормовані (природні) та ненормовані. Товарні втрати – це зменшення 

кількості та погіршення якості товарів унаслідок впливу негативних і шкідливих 

умов зовнішнього середовища, фізико–хімічних і біологічних особливостей 

товарів, необережного, безгосподарського поводження з ними, або ж крадіжок 

товарно-матеріальних цінностей, зокрема зернових культур, що розглядаються 

нами. Розрізняють два види втрат: 

– втрати нормовані (природні); 

– ненормовані втрати (актовані). 

Природні товарні втрати – це втрати товарів у процесі їх транспортування, 

зберігання, підготовки до продажу та реалізації, спричинені природними чи 

технологічними факторами. На підприємствах торгівлі природні втрати окремих 

груп товарів нормуються окремо як під час перевезень вантажів та під час 

зберігання товарів на складах.  

Ненормовані товарні втрати виникають унаслідок неправильного 

зберігання чи транспортування товарів, необережного, безгосподарського 

поводження з ними або крадіжок товарно-матеріальних цінностей. Ненормовані 

товарні втрати оформляють актом з наведенням в кожному конкретному випадку 

причин втрат і винуватців, із яких стягуються матеріальні збитки. 

Мінімізація товарних втрат – проблема для будь-якого підприємства 

торгівлі. Тому для цілей обліку формування та використання резервів за 

господарськими фактами із невизначеними наслідками, до яких належать 

компенсаційні резерви товарних втрат, пропонуємо розділити товарні втрати за 

наступними ознаками: 

– втрати унаслідок розкрадань і в результаті об’єктивних причин 

(усихання, утрушування); 
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– втрати, виявлені, в процесі інвентаризацій залишків і втрати під час 

постачання товарів; 

– втрати на складі і втрати в торговому залі; 

– втрати понад норми і в межах норм природних втрат, які суб’єкт 

господарювання може встановлювати самостійно, керуючись критерієм 

суттєвості. Принципово облік товарних втрат всіх видів схожий, але 

відрізняється наслідками відшкодування. 

Удосконалена класифікація видів втрат товарних запасів впливає на 

організацію обліку та контролю з метою забезпечення керівництва своєчасною 

якісною інформацією для запровадження заходів із їх мінімізації. 

Для коригування товарних запасів необхідно визначити величину 

можливих товарних втрат. Недостачі товарів можуть виникати внаслідок 

нехтування матеріальною відповідальністю або різними організаційно-

технічними проблемами під час їх транспортування, зберігання, реалізації. 

Для забезпечення контролю за безперебійним товарорухом, підприємства 

торгівлі повинні запроваджувати процес фіксації і стягнення недостач, який є 

складним і пов'язаний з виконанням певних формальних процедур, тому 

виділяють наступні критерії оцінки недостач товару:  

– місце виявлення недостачі товару; 

– джерело недостачі; 

– норма природного убутку; 

– термін прийняття рішення щодо стягнення недостачі; 

– ймовірність стягнення; 

Важливим є також створення резервів для покриття нестач у разі потреби. 

Для створення умов безперервного циклу поповнення товарних запасів, на 

нашу думку, мають обов’язково формувати страховий запас, вартість у часі якого 

постійно змінюється.  

Ідеальний варіант руху запасу має вигляд здійснення рівномірних витрат, 
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а нова партія надходить на склад точно в момент повної витрати попередньої. На 

практиці фактична витрата запасу нерівномірна і може перевищувати планову. 

Надходження замовлених товарів, з вини постачальників або перевізників, може 

запізнюватися. У зв'язку з цим, підприємства створюють страхові запаси. Мета 

створення страхових запасів – забезпечити безперервність торгового чи 

виробничого процесу в наступних випадках: 

– затримка постачальником терміну відвантаження замовлення; 

– затримка товару в дорозі при доставці від постачальника; 

– непередбачене зростання обсягу збуту. 

Перераховані ситуації не планують, але, оскільки вони можливі, їх чекають 

і до них готуються, створюючи страхові запаси. 

Страховий запас дозволяє стабільно функціонувати в умовах погано 

відрегульованих господарських відносин і неминучих помилок при 

прогнозуванні і наступному плануванні попиту. Він не є недоторканним. 

Витрата цієї компоненти загального запасу неминуча, як і неминучі похибки 

планування продажів і організації поставок. Однак при запланованих поставках 

і збутові, величина страхового запасу, на відміну від поточного, не змінюється. 

Страховий запас, так само як і поточний, має двоїстий характер, тобто має 

як позитивні, так і негативні моменти. Значний страховий запас здатний покрити 

всі випадкові відхилення. Підприємство зможе уникнути втрат обороту та 

іміджу, викликаних відсутністю в потрібний момент запасів на складі, тобто 

втрат від дефіциту. Однак це може призвести до невиправдано великих витрат 

на утримання страхового запасу на складі компанії [3, с.129]. 

Резервний (страховий) запас формується на випадок можливих перебоїв у 

постачанні (інших непередбачених обставин). Величина резервного запасу 

визначається: 

– на основі середнього відхилення фактичного інтервалу поставки від 

планового (передбаченого договором); 
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– на основі підрахунку днів, необхідних для оформлення замовлення та 

доставку матеріалів від постачальника до споживача. 

Поряд зі страховими запасами існує також поняття страхування запасів, 

яке має дещо інше значення. Відповідно до ст. 4 закону України «Про 

страхування», предметом  договору страхування можуть бути майнові інтереси, 

що  не  суперечать  закону  і пов'язані:  

– з    життям,    здоров'ям,    працездатністю   та   пенсійним забезпеченням  

(особисте  страхування);  

– з володінням,  користуванням і розпорядженням майном (майнове  

страхування);  

–  з відшкодуванням  страхувальником  заподіяної ним шкоди особі  

або  її  майну,  а  також  шкоди,   заподіяної   юридичній   особі  

(страхування відповідальності) [3, с.128]. 

Необхідно відзначити, що майно підприємства становлять: виробничі і 

невиробничі фонди (основні засоби), а також інші товарно-матеріальні цінності 

(запаси), вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства 

відповідно до ст. 66 Господарського кодексу України. Саме тому, можемо 

запропонувати введення страхування майна (у нашому випадку зернових 

запасів), як необхідного складника управління запасами в питанні втрат, на який 

варто зважати усім підприємствам. 

Управління запасами є складовою частиною цілісної системи поточного 

управління оборотним капіталом, адже від ефективності цього процесу залежить 

можливість підтримки ліквідності та платоспроможності підприємства. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, варто зазначити, 

що жодне підприємство не застраховане від втрат запасів, що призводить до 

певних проблем у його функціонуванні, що в подальшому набуває вигляду втрат 

матеріальних. Оскільки дана ситуація є негативним явищем, то, як правило, 

цьому питанню приділяється значна увага і здійснюється управління для 
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мінімізації недостач. Запропоноване нами створення страхового запасу 

допоможе підприємствам врегулювати свою діяльність, а дотримання розподілу 

товарних втрат буде сприяти швидшому реагуванню на проблеми, що можуть 

виникати з приводу нестач або надлишків. Страхування запасів допоможе 

зменшити збитки, у разі непередбачених подій, що тягнуть за собою значні 

втрати. Контроль товарних запасів є гарантом того, що загальний стан запасів по 

області, зокрема й по Вінницькій, буде знаходитися на належному рівні і зможе 

забезпечити позитивний вплив на врожайність зернових культур. 
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Постановка проблеми. В Україні аудиторська діяльність являється 

складовою економічного контролю. Тому аудит представляє собою незалежну 

експертизу і аналіз публічної фінансової звітності господарюючого суб'єкта 

уповноваженими на те аудиторами або фірмою з метою визначення її 

достовірності, повноти і реальності, відповідності діючому законодавству і 

вимогам, пред'явленим до ведення бухгалтерського обліку і стану фінансової 

звітності. Аудит необоротних  активів підприємства є одним за найважливіших 

напрямків аудиторської перевірки ефективності господарсько-фінансової 

діяльності підприємства. 

Актуальність аудиту операцій з необоротних активами полягає в тому, що 

ці активи відіграють основну роль в господарській діяльності господарюючого 

суб’єкта, і від того, наскільки ефективно вони використовуються залежить його 

фінансове становище в майбутньому. Тому аудиторська перевірка стану та 

ефективності використання необоротних активів є передумовою розвитку 

підприємства. Об’єктом проведення аудиту операцій з необоротними активами є 

перевірка фактичної їх наявності, складу, стану та ефективності використання. 

Саме фінансовий аналіз та аудит за станом і використанням необоротних активів 

дозволить підвищити ефективність управління даними ресурсами та надійність 

вкладення коштів в українські підприємства. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід відмітити, що загальні 

питання проведення аудиту операцій з необоротними активами досить ґрунтовно 

висвітлені в працях Бутинця Ф.Ф., Усача Б.Ф., Білухи М.Т., Огійчука М.Ф., 

Никоновича М.О., Редька К.О., Івашкевича В.Б., Соколова Б.Н., Єрофєєвої В.А., 

Гордієнка Н.І., Бичкова С.М., Гончарука Я. А. та ін. 

Мета статті полягає у дослідженні теоретико-методологічних аспектів 

аналізу необоротних активів підприємства. 

Виклад основного матеріалу. В Англії вперше у судових звітах з'явилися 

такі терміни як необоротні й оборотні активи», які потрапили туди з економічної 

літератури того часу. Наприкінці XIX-го і початку XX-го ст. в практиці 

бухгалтерського обліку з'явився поділ активів на необоротні й оборотні, в 

економіці через судову сферу, які торкалися методів оцінки необоротних та 

оборотних активів. Також варто відзначити, що їх необхідність спонукала 

економістів та бухгалтерів того часу на поділ активів який полягає в можливості 

оцінки ліквідності господарюючого суб'єкта. 

В 2000 р. набрав чинності Закон України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», національні стандарти бухгалтерського обліку, і 

в Україні з’явилося широко всім відоме поняття необоротних активів [1, с.155]. 

В українському законодавстві термін «необоротних активів» не має точного 

визначення. Під необоротними активами потрібно розуміти активи, що 

використовуються підприємством у його діяльності протягом тривалого періоду 

часу (більше одного року) та від використання яких підприємство отримає в 

майбутньому економічні вигоди і їх вартість може бути достовірно визначена             

[2, с.236]. У бухгалтерському обліку здійснюється постійне та неперервне 

відображення всіх господарських засобів, процесів та явищ фінансово-

господарської діяльності підприємства, які входять до складу поняття 

«необоротні активи». Але однозначного тлумачення терміну та суті необоротних 

активів не існує. Оскільки облік потребує більш детальної інформації про окремі 

об'єкти, то кожній складовій необоротних активів у бухгалтерському обліку 

планом рахунків визначено окремий рахунок і це призводить до 
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«невикористання» у професійній діяльності бухгалтера терміну «необоротний 

актив». Очевидно, що склад необоротних активів доволі різноманітний, а тому 

вони потребують класифікації. 

Економічна класифікація необоротних активів наведена на рисунку 1. 

 

Рисунок 1 – Класифікація необоротних активів 

У бухгалтерському обліку до необоротних активів належать: 

- основні засоби; 

- інші необоротні матеріальні активи; 

- довготермінові фінансові інвестиції; 

- нематеріальні активи; 

- довготермінова дебіторська заборгованість; 

- відстрочені податкові активи; 

- гудвіл [3, с.68]. 

Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 

використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, надання послуг, здавання в 

оренду іншим особам, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) 

яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). 

Бібліотечні фонди, малоцінні необоротні активи, тимчасові (не титульні) 

споруди, природні ресурси, інвентарна тара, предмети прокату тощо – такі 

матеріальні активи належать до інших необоротних матеріальних активів. 

Необоротні активи 

За галузевою належністю: закладів охорони здоров'я; закладів освіти; 
закладів науки; закладів культури. 

За матеріально-речовою формою: матеріальні; нематеріальні. 

За функціональним призначенням: основні; допоміжні. 

За ступенем використання: діючі; недіючі; ті, що перебувають у запасі. 

За належністю: власні; орендовані. 
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Довготермінові фінансові інвестиції – це витрати підприємства на 

придбання цінних паперів, отримання відсотків та дивідендів, вкладення коштів 

у дочірні та інші підприємства на тривалий термін з метою участі в розподілі 

прибутку. 

Нематеріальний актив – це немонетарний актив, який не має матеріальної 

форми. Він може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою 

використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного 

циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в 

адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам. 

Довготермінова дебіторська заборгованість – сума боргів юридичних чи 

фізичних осіб, які заборгували підприємству певну суму грошових коштів чи 

інших активів, що не виникає під час операційного циклу і буде погашена не 

раніше, ніж через один рік після дати балансу. 

Якщо сума податку на прибуток підприємства, визначена за даними 

бухгалтерського обліку є меншою від суми податку, визначеної за даними 

податкового обліку, то виникають відстрочені податкові активи. Така різниця 

вираховується із сплат у майбутніх періодах податку на прибуток підприємства. 

Основними завданнями аудиту необоротних активів є збирання та обробка 

достовірної інформації про господарсько-фінансову діяльність суб'єкта 

господарювання і формування на цій основі аудиторських висновків. Висновки 

аудиту повинні адекватно відображати всі аспекти діяльності суб'єкта, що 

перевіряється. Для цього аудитор повинен отримати безумовну гарантію, що 

інформація, яка міститься у бухгалтерській документації та первинних 

документах, достатня та достовірна. Необхідність проведення аудиту 

обумовлюється потребою користувачів інформації про реальний фінансовий 

стан суб'єкта господарювання. Метою аудиту необоротних активів є 

підтвердження достовірності даних про вартість необоротних активів, 

відображених у фінансовій звітності [4]. 
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Метод аудиту – це сукупність прийомів, за допомогою яких оцінюється стан 

досліджуваних об'єктів. Різноманітні прийоми для аудиту необоротних активів 

можна об'єднати в три групи: визначення реального стану об'єктів, аналіз, оцінка. 

Прийоми першої групи – це огляд, перерахунок, вимірювання, що 

дозволяють визначати кількісний стан об'єкта; аналіз необоротних активів, мета 

якого – визначення якісного стану об'єкта; запит; документальна перевірка. 

Для порівняння окремих показників звітності використовуються аналітичні 

прийоми другої групи. На стадії планування аналіз допомагає аудиторові 

планувати характер, час і обсяг інших аудиторських процедур; на стадії 

проведення істотних перевірок – обробляти значну деталізовану інформацію, на 

фінальній стадії – робити загальний огляд фінансової інформації. 

Прийоми третьої групи – це оцінка минулого, теперішнього і майбутнього 

стану об'єктів аудиту, логічне завершення процесу зіставлення. Оцінюються стан 

необоротних активів, доцільність і законність господарських операцій, 

достовірність економічної інформації, що стосуються подій і, відповідно, не 

відображені в бухгалтерському обліку [5]. 

Для детального аналізу необоротних активів за даними фінансової звітності 

на ПАТ «Козятинський м’ясокомбінат» необхідно дати оцінку змінам в їх обсязі 

і структурі, вивчити стан та ефективність використання. Було проведено оцінку 

майнового стану підприємства (табл. 1). Можна зробити висновок, що в 

загальному величина загальної суми господарських засобів, що знаходяться в 

розпорядженні з кожним. На стабільному рівні за 2019-2021 роки знаходиться 

частка необоротних активів в активах (0,1) й частка основних засобів в активах 

(0,6). Це пояснюється тим, що комбінат в достатній мірі забезпечений цими 

ресурсами і не потребує їх збільшення чи зменшення. Так як підприємство з 

кожним роком збільшує обсяг нематеріальних активів то частка основних засобів 

в необоротних активах з кожним роком зменшується. 
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Таблиця 1 – Оцінка майнового стану ПАТ за 2019-2021 р.р., (тис. грн.) 

Найменування 
показника 

На кінець звітного 
періоду

Абсолютне 
відхилення, (тис. грн.)

Відносне відхилення, 
%

2019 2020 2021 2019/2021 2020/2021 2019/2021 2020/2021
Загальна сума 
господарських засобів, 
що знаходяться в 
розпорядженні 
підприємства 

69191 
 
 
 
 

83025
 
 
 

86770
 
 
 

17579
 
 
 

3745
 
 
 

25,4 
 
 
 
 

4,5
 
 
 

Частка необоротних 
активів в активах 

0,7 
 

0,7
 

0,7 - - - 
 

-

Частка основних 
засобів 0,6 0,6 0,6 - - - -
Частка основних 
засобів в необоротних 
активах 220,7 187,7 146,5 -74,2 -41,2 -33,6 -21,9

Коефіцієнт зносу основних засобів на підприємстві з кожним роком 

зменшується і призводить до меншого зносу основних засобів. Коефіцієнт 

придатності на підприємстві за 2019-2021 роки збільшується і характеризує 

покращений стан основних засобів. 

Далі проаналізуємо складові необоротних активів підприємства. Аналіз 

обсягу динаміки необоротних активів на підприємстві здійснюється за даними 

балансу (табл. 2). 

Таблиця 2 – Аналіз обсягу та динаміки необоротних активів ПАТ за                

2019-2021р.р., (тис. грн.) 

Показники 
 

 

Роки,  Абсолютне відхилення, 
(тис. грн.)

Відносне відхилення,%

2019 2020 2021 2021/2019 2021/2020 2021/2019 2021/2020
Нематеріальні 
активи 

178 244 349 61 105 96,1 43

Незавершене 
будівництво 

7245 12608 7843 598 -4765 8,3 -37,8

Основні засоби 39286 45802 51130 11844 5328 30,1 11,6
Інші необоротні
активи 

- - 
 

- - - - 
 

-

Разом 46709 58654 59322 12503 668 134,5 16,9
Можна сказати, що в загальному величина необоротних активів 

збільшується щороку: у 2021 році порівняно з 2019 роком нематеріальні активи 

збільшилися на 61 тис. грн. або 96,1%; в 2021 році порівняно з 2020 роком 

збільшилися на 105 тис. грн. або 43%. Незавершене будівництво знаходиться не 

на стабільному рівні то збільшується то зменшується. Основні засоби в 2021 році 

порівняно з 2019 роком збільшилися на 11844 тис. грн. або 30,1%; порівняно з 

2020 роком збільшилися на 5328 тис. грн. або 11,6%. 
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Необоротні активи неоднорідні за своїм складом, характером використання 

чи експлуатації у процесі виробництва за рівнем впливу на фінансовий стан і 

результати господарської діяльності. Тому необхідний диференційований підхід 

до їх оцінювання. З цією метою проводять класифікацію і групування 

необоротних активів за різними причинами. Таким чином, з'являється 

можливість аналізу структури необоротних активів. Проаналізувавши структуру 

необоротних активів, можна побачити, що найбільшу частку становлять основні 

засоби у всіх роках. Зростання рівня цього виду активів у звітному періоді можна 

оцінити позитивно, тому що ці вкладення спрямовані на вдосконалення якісних 

параметрів виробництва і продукції. А частка нематеріальних активів та 

незавершеного будівництва на підприємстві з кожним роком збільшуються. 

Наступним кроком проаналізовано структуру основних засобів: найбільшу 

частку у структурі основних засобів підприємства займають будинки та споруди. 

Тобто, підприємство на них найбільше зациклилось. Другим за вагомістю 

показником у структурі основних засобів підприємства є машини та обладнання. 

Також досить вагомі частки у структурі основних засобів підприємства займають 

транспортні засоби, інструменти, прилади та інші необоротні активи. Їхня частка 

у різні періоди коливається від 2 до 4%. Найменшу ж частину, а разом з тим і 

вплив на суму основних засобів справляють земельні ділянки, їхня частка не 

перевищує 1,6%. 

З метою оцінки фінансового стану діяльності підприємства 

використовується факторний аналіз. Актуальність факторного аналізу 

визначається необхідністю вчасно реагувати на зміни, що відбуваються у процесі 

функціонування підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища. 

Суть ланцюгової схеми розрахунку полягає в послідовній заміні величин 

базисних (планових) показників як факторів впливу на загальний аналізований 

показник, фактичною величиною цих факторів. Внаслідок такої послідовної 

заміни досліджуваних факторів утворюється ряд добутків факторних показників 

(ланцюгова схема розрахунку). Результат кожного добутку після зміни 

досліджуваного показника порівнюють з результатом до його зміни. Різниця між 
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ними характеризує абсолютний вплив цього фактора на зміну аналізованого 

показника. Кількість підстановок дорівнює числу факторів, вплив яких 

виявляють, а кількість розрахунків на одиницю більша, тому що з початку у 

формулу підставляють усі базисні (планові) величини і визначають базисний 

(плановий) узагальнюючий аналізований показник. Для факторного аналізу 

розрахуємо вплив фондовіддачі та обсягу реалізованої продукції на 

середньорічну вартість основних засобів. Фондовіддача – коефіцієнт рівний 

відношенню вартості виробленої чи реалізованої продукції після вирахування 

ПДВ і акцизів до середньорічної вартості основних засобів. Тобто, фондовіддача 

буде результативним показником, а середньорічна вартість основних засобів та 

випуск продукції – факторними [5]. 

                                       baY  ,    (1) 

де: Y – фондовіддача; 

a – випуск продукції, тис. грн.; 

b – середньорічна вартість ОЗ, тис. грн. 

059.4
42544

172689

2

1 
b

a
Y  грн. 

563.3
48466

172689

1
1 

b

a
Y  грн. 

Далі визначимо вплив факторів на показник фондовіддачі. Вплив випуску 

продукції на фондовіддачу: 

8.0259.309.4
1

0

0

1 
b

a

b

a
Ya  грн. 

Тобто, збільшення випуску продукції на 34036 тис. грн. призвело до 

збільшення фондовіддачі на 0,8 грн. 

Розрахуємо вплив середньорічної вартості основних фондів на 

фондовіддачу: 

459.005.4259.43
0

1

1

1 
b

a

b

a
Ya  грн. 

Тобто, збільшення середньорічної вартості основних фондів на 5922 тис. 

грн. призвело до зменшення фондовіддачі на 0,459 грн. 
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Визначимо загальний вплив усіх факторів: 

304.0259.3563.3496.08.001  YYYYY ba  грн. 

Тобто, вплив усіх факторів, а саму випуску продукції та середньорічної 

вартості основних фондів призвів до збільшення фондовіддачі на 0,304 грн. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, провівши 

детальний аналіз необоротних активів на підприємстві можна стверджувати, що 

воно рухається на правильному шляху і поступово з кожним роком необоротні 

активи збільшуються на 1% від активів підприємства. Удосконалити методику 

аудиту операцій з необоротними активами підприємства можна шляхом 

використання різноманітних аналітичних методів. Це дозволить завчасно 

виявляти об’єктивно існуючі фактори, що впливають на процес обліку на 

підприємстві. 
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ІНШІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА :  

АНАЛІЗ ОБЛІКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ  

Висвітлено питання визначення поняття «інші необоротні матеріальні 

активи» з ціллю розкриття особливих аспектів здійснення операційної 

діяльності підприємств. Розкрито економічну сутність та вагомість інші 

необоротних матеріальних активів у загальній структурі активів підприємств. 

Подано характеристику процесу узагальненого руху облікової інформації щодо 

інші необоротних матеріальних активів відповідно до оптимально обраного 

шляху їх оприбуткування, що забезпечить прозорість оцінки та висвітлення їх 

вартості в бухгалтерських документах. Наведено узагальнений перелік 

складових інші необоротних матеріальних активів відповідно до їх 

класифікаційних ознак в частині організації обліку на підприємстві.  

Ключові слова: ресурси, необоротні активи, інші необоротні матеріальні 

активи, облік, інформаційне забезпечення.  

Постановка проблеми. Теперішні умови господарювання вимагають все 

більш раціонального розподілу та використання ресурсів на підприємствах. 

Засоби праці, що є одним із видів таких ресурсів, займають чільне місце у 

діяльності підприємств, оскільки від їхнього впливу на предмети праці залежить 

одержання кінцевого продукту. Оскільки наразі жодне підприємство у своїй 

діяльності не може не задіювати малоцінні предмети, як у виробничих цілях, так 

і з метою організації праці, проблематика їх обліку та руху набуває актуальності. 

Цим підтверджується актуальність подальшого наукового вивчення означеної 

проблематики.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За сучасних умов провадження 

реформ та змін у законодавстві України питання оцінки інших необоротних 
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активів у суб’єктів господарювання є достатньо спірним, що викликає значний 

науковий інтерес та зацікавленість у вчених та практиків. Безліч вітчизняних та 

зарубіжних економістів досліджували організацію обліку інших необоротних 

матеріальних активів та малоцінних і швидкозношуваних предметів. Серед 

науковців, які найбільшу увагу у своїх працях приділили іншим необоротним 

матеріальним активам, варто виділит А. Алексеєва, В. Бабіча, Н. Гури, 

Д. Ковальова, О. Бондара, Ф. Бутинця, Ю. Бакуна та інших.  

Мета статті. Метою написання є аналіз методичних та організаційних 

аспектів з обліку інших необоротних матеріальних активів задля встановлення 

напрямів їх удосконалення на вітчизняних підприємствах, а також розкриття 

особливостей їх обліку та аналіз руху. 

Виклад основного матеріалу. Необоротні активи за своїм призначенням та 

економічним змістом є господарськими засобами підприємства, які зазнають 

змін під час господарської діяльності для отримання продукції, тобто у процесі 

господарського обороту, необоротні активи використовують у якості ресурсного 

потенціалу для створення продукції, при цьому частина їх вартості відноситься 

на новостворену продукцію у вигляді амортизаційних відрахувань.  

Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», необоротні активи  – це всі 

активи, що не є оборотними. У цьому ж положенні наведено, що оборотні активи 

– це гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, 

призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи 

протягом дванадцяти місяців з дати балансу [8].  

Однозначного визначення терміну інших необоротних активів не існує. 

Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» інші необоротні матеріальні активи входять 

до складу необоротних активів, які, у свою чергу, не входять до складу основних 

засобів. Дане положення зазначає, що підприємства можуть самостійно 

встановлювати ознаки для предметів, які входять до складу необоротних 

матеріальних активів [9].  

Науковиця Н. Гура переконана, що необоротні активи є сукупністю 
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матеріальних активів в формі засобів праці, які багаторазово приймають участь 

в процесі виробничо-комерційної діяльності і переносять на продукцію свою 

вартість частинами [2]. 

Ствердження Д. Ковальова про необоротні активи набувають наступного 

змісту: необоротні активи - це матеріальні активи, які підприємство формує з 

метою використання їх у процесі виробництва чи постачання товарів, надання 

послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних та 

соціально-культурних функцій і очікувань, термін корисного використання яких 

перевищує рік [4]. 

До складу інших необоротних матеріальних активів входять бібліотечні 

фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, тимчасові (нетитульні) 

споруди, природні ресурси, інвентарна тара, предмети прокату та інші 

необоротні матеріальні активи [5,7]. Варто зазначити, що оскільки інші 

необоротні матеріальні активи таки відносять до складу усіх необоротних 

активів підприємства, ведення їх обліку передбачає здійснення амортизаційних 

нарахувань. Коротка характеристика даних видів активів та варіанти методів 

нарахування їх зносу наведені у таблиці 1. 

Відтак, до складу інших необоротних матеріальних активів відносять усі 

активи, очікуваний термін експлуатації яких становить понад 1 рік або 

операційний цикл та первісна вартість яких не перевищує 20 тис. грн. без ПДВ 

[8]. 

Варто відмітити, що основним критерієм віднесення активів до малоцінних 

активів є їх вартість. Зокрема, ряд вчених, відзначають, що «кожне підприємство, 

враховуючи критерій суттєвості і принцип превалювання суті над формою, має 

право самостійно визначати, що є для його бізнесу основним активом, що – «не 

зовсім основним» (напівмалоцінним), що – малоцінним по-справжньому, а що й 

взагалі «нуль без хвостика» на фоні тих доходів, які воно отримує і витрат, яких 

зазнає у зв’язку з цими доходами» [2, 5]. 
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Таблиця 1 – Структура інших необоротних матеріальних активів на 

вітчизняних підприємствах 

№ 
з/п 

Інші 
необоротні 
матеріальні 
активи 

Характеристика активу Метод 
амортизації 
активу  

Рахунок 
бухгалтерського 

обліку 

1 Бібліотечні 
фонди 

Упорядковане зібрання 
документів, які зберігаються в 
бібліотеці. 

- 50% вартості у 
першому місяці, 
50% вартості у 
місяці вибуття; 
- 100 % вартості 

у першому 
місяці 

111 

2 Малоцінні 
необоротні 
матеріальні 
активи 

Предмети, термін експлуатації 
яких – більше 12 місяців, але при 
цьому вартість за одиницю 
менше 20 тис. грн. без ПДВ. 

- 50% вартості у 
першому місяці, 
50% вартості у 
місяці вибуття; 
- 100 % вартості 

у першому 
місяці 

112 

3 Тимчасові 
(нетитульні) 
споруди 

Завершені будівництвом 
споруди, плановий період 
експлуатації яких перевищує 
один рік або один операційний 
цикл. 

- прямолінійний; 
- виробничий. 

113 

4 Природні 
ресурси 

Природні джерела задоволення 
потреб матеріального 
виробництва - багатства надр 
(горючі копалини, металічні та 
неметалічні корисні копалини). 

не 
амортизуються 

114 

5 Інвентарна 
тара 

Тара, що використовується як 
господарський інвентар, з 
корисним терміном експлуатації 
понад 1 рік. 

- прямолінійний; 
- виробничий. 

115 

6 Предмети 
прокату 

Майно, що береться в тимчасове 
користування з метою 
використання в особистому 
житті. 

- прямолінійний; 
- виробничий. 

116 

7 Інші 
необоротні 
матеріальні 
активи 

Інші необоротні матеріальні 
активи, які не знайшли 
відображення в інших групах 
необоротних активів. 

- прямолінійний; 
- виробничий. 

117 

 

Проте, на нашу думку, таке зауваження є слушним лише при віднесенні 

активів, що використовуються менше одного року до малоцінних і 

швидкозношуваних предметів.  

Нормативно-правове регулювання оцінки малоцінних матеріальних активів 
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вітчизняних підприємств та відображення інформації щодо них у 

бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності регламентується низкою 

нормативно-правових актів.  

Підприємницькі структури, притримуючись Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», здійснюють 

оприбуткування інших необоротних матеріальних активів на основі первинних 

документів – видаткових накладних від постачальника.  

Передача інших необоротних матеріальних активів в експлуатацію 

здійснюється з одночасним оформленням документів щодо руху таких активів, а 

саме типової форми 1-ОЗ для об’єктів ІНМА [6]. 

Облік інших необоротних матеріальних активів регулюється значною 

кількістю нормативних актів, таких як: Закони України, Положення, Інструкції, 

Листи та роз’яснення різних управляючих структур, однак при різноматті 

законодавчих вимог у керівників підприємств залишається вибір щодо 

організації власного облікового процесу, налаштуванні під специфіку ведення 

бізнесу. Такі облікові аспекти керівник має право прописувати в Наказі «Про 

облікову політику та організацію бухгалтерського обліку» [4, 7]. 

Сучасні підприємства в переважній своїй більшості при організації 

загальної системи обліку та обліку інших необоротних матеріальних активів, 

зокрема, мають використовують комп’ютерні технології.  

Правильний та раціональний облік інших необоротних матеріальних 

активів на підприємствах забезпечується безперервним процесом їх відтворення, 

поповнення та оновлення [7].  

На баланс підприємств інші необоротні матеріальні активи зараховуються 

за первісною вартістю, яка формується залежно від способу їх придбання. 

Витрати, понесені на придбання малоцінних необоротних матеріальних активів, 

відносяться на дебет субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших 

необоротних матеріальних активів» [3]. Зарахування обєкта до складу інших 

необоротних матеріальних активів проводиться одночасно з передачею його в 

експлуатацію за типовою формою 1-ОЗ. В подальшому необоротний актив 

амортизується підприємством. 
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Облік та узагальнення інформації щодо наявності та руху інших 

необоротних матеріальних активів ведеться на рахунку бухгалтерського обліку 

11 «Інші необоротні матеріальні активи» субрахунку 112 «Малоцінні необоротні 

матеріальні активи». За дебетом рахунку відображають надходження МНМА, за 

кредитом – вибуття у зв'язку із повним зносом чи пошкодженням [3]. 

У практиці ведення обліку у деяких випадках може бути представлено лише 

малоцінні необоротні матеріальні активи із усіх інших необоротних 

матеріальних активів, тому амортизація таких активів здійснюється за методом 

списання 100% вартості активу у перший місяць експлуатації та оформлюється 

проведенням бухгалтерських рахунків за дебетом рахунку витрат та кредитом 

рахунку 13 субрахунку 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» [3].  

У випадку відсутності активу складається внутрішній Акт на списання 

малоцінних активів, що в подальшому переглядається при проведенні процесу 

інвентаризації.  

Інвентаризацію активів підприємства проводять щорічно відповідно до 

чинного законодавства та Положення про облікову політику. Для проведення 

інвентаризації створюється Наказ по підприємству із визначенням цілей та дати 

інвентаризації, затвердженням складу інвентаризаційної комісії. Результати 

інвентаризації нотуються у інвентаризаційного опису [10]. Виявлені під час 

інвентаризації замортизовані інші необоротні матеріальні оприбутковуються за 

справедливою вартістю на баланс за рішенням керівника та інвентаризаційної 

комісії. Вартість невиявлених під час інвентаризації малоцінних необоротних 

матеріальних активів включаються до складу витрат підприємства у звітному 

періоді. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, результати 

проведеного наукового дослідження свідчать про те, що інші необоротні 

матеріальні активи приймають безпосередню участь у наступних циклах 

кругообігу, так званому, операційному циклі.  

Дослідивши методику організації обліку інших необоротних матеріальних 

активів на підприємствах, зазначимо, що основними ділянками, що потребують 

удосконалення варто виділили такі:  
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1.) наявність посадових інструкцій бухгалтерів на підприємствах; 

2.) потребу у розгалуженні первинного обліку щодо інших необоротних 

матеріальних активів; 

3.) наявність критерію суттєвості щодо віднесення активу до групи 

малоцінних необоротних матеріальних активів; 

4.) відповідність вартісного критерію віднесення активу до складу 

необоротного активу, зазначеному в Положенні про оболікову політику 

підприємства, чинному податковому законодавству.  
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В статті досліджено сучасний стан регулювання трансферного ціноутворення 

в Україні. Запропоновано вдосконалення вітчизняних правил трансферного 

ціноутворення, зокрема перегляду вартісних критеріїв контрольованої операції, 

запровадження спрощеної документації з ТЦ та концепції внутрішньогрупових 

послуг з низкою доданою вартістю. 

Ключові слова: трансферне ціноутворення, контрольована операція,  

документація з трансферного ціноутворення, внутрішньогрупових послуг з 

низкою доданою вартістю. 

Актуальність. Постановка проблеми. В Україні повноцінний контроль 

за трансфертним ціноутворенням (далі-ТЦ)  здійснюється з 2013 року. За 

статичними даними ДПС за період 2013-2019 рр.  платниками податків було 

подано 16,9 тис звітів про КО (Рисунок 1), на загальну суму 15, 246 млрд. грн. 
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Рисунок 1  - Кількість поданих звітів КО за 2013-2019 рр., тис  

Джерело:[1] 

Вітчизняні правила ТЦ регулярно переглядаються та оновлюються, 

насамперед, запроваджуючи принципи, передбачені Планом Дій BEPS.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Велику увагу вивченню етапів 

становлення ТЦ  в нашій державі приділяли науковці Кужелєв М. О., Сиволап І. М 

[3], Сенів М. Т. [4]. О. Онищенко, Л. Хоменко, О. Авраменко вивчали еволюцію 

ТЦ, встановили етапи розвитку ТЦ в Україні та визначили його характерні риси 

на сучасному етапі [5]. Розвиток правового регулювання ТЦ на міжнародному на 

національному рівнях окремих держав досліджував Джох Р. [6]. Незважаючи на 

великий внесок науковців,  існує необхідність перегляду методичних підходів до 

діючих правил ТЦ, спрощення вимог до документації з ТЦ, оновлення критеріїв 

контрольованих операцій.   На нашу думку, вдосконалення вимагають перш за 

все критерії, які застосовуються до господарської операції для визнання її 

контрольованою, впровадження концепції внутрішньогрупових послуг з 

низькою доданою вартістю. 

Метою дослідження є розробка пропозицій вдосконалення вітчизняних 

правил  ТЦ. 

Результати дослідження. Згідно діючих положень  податкового 

законодавства   КО контрольованою вважається господарська операція (далі-

ГО), яка впливає на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємства, 

що є платником податку на прибуток підприємств (далі-ПнП) та відповідає 

критеріям, визначеними ПКУ [7] (Таблиця 1). Вчені пропонують класифікацію 

критеріїв встановлених для КО  наступним чином:  
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1) Вартісні: 

– Сума річного доходу (далі-РД) підприємства; 

– Обсяг  ГО. 

2) вид контрагента-нерезидента. 

М. Мішин своїх дослідженнях у своїх дослідженнях пропонує називати 

критерії КО «спеціальними» та «загальними» [8]. 

Таблиця 1 - Критерії контрольованих операцій в Україні 

Статус контрагента Фінансові критерії, що виконуються одночасно 

Нерезидент РД платника податків 
від усіх видів 
діяльності ≥ 150 млн. 
грн 

Обсяг ГО платника податків 
iз кожним контрагентом ≥ 
10 млн грн 

пов’язана особа X X 
Для нерезидента- його постійне 
представництво в Україні 

n/a Х 

комісіонер X X 
Номінальний посередник Х Х 
організаційно-правова форма 
включена до переліку КМУ [10] 

X X 

зареєстрований у юрисдикції, яка 
включена до Переліку КМУ [9] 

Х Х 

Х-застосовується;  n/a - не застосовується. 

Джерело: розроблено автором на основі [7] 

На основі аналізу актуальних критерії КО, проведеного в Таблиця 1, ми можемо 

прийти до висновку, що вимоги ТЦ поширюються на операції, стороною яких є 

контрагент-нерезидент.  

Однак правила ТЦ першочергово застосовуються в основному до 

міжнародних ділових операцій транснаціональних компаній (далі-ТНК). Типова 

конвенція ООН про уникнення подвійного оподаткування між розвиненими 

країнами та країнами, що розвиваються, передбачає застосування принципу 

«витягнутої руки» для  оцінки того чи умови комерційних і фінансових відносин 

між пов’язаними підприємствами, які є учасниками Міжнародної Групи 

компаній (далі-МГК), відрізняються від тих, які були б між незалежними 

підприємствами [11]. У більшості країн ЄС правила ТЦ застосовуються до 

пов’язаних осіб, незважаючичи є одна зі сторін КО резидентом іншої країни: 

Литва [12], Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина [13]. Крім того, всі операції 
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між пов'язаними особами визнаються контрольованими, незважаючи на їх обсяг. 

Сума операцій може мати значення для вимог щодо обов’язку підготовки 

документації з ТЦ або застування спрощених вимог щодо неї. 

Згідно вимог чинного податкового законодавства платники податків 

зобов’язані готувати документацію з ТЦ за кожний звітній період, в якому 

відбувалися КО [7]. Однак підготовка ТЦ документації є складним процесом, що 

вимагає затрат значних ресурсів (фінансових та людських). Положення нової 

редакції Настанов ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для 

транснаціональних компаній та податкових служб від 2022 року (далі  -

Настанови ОЕСР з ТЦ (2022) [14] передбачають, що не всі внутрішньогрупові 

КО є настільки матеріальними, що доцільно вимагати від них складання повного 

пакету Документації з ТЦ (локального файлу) Крім того, МГК не повинні бути 

перевантажені вимогами щодо підготовки складної документації з ТЦ і мають 

сконцентрувати свої зусилля для підготовки документації щодо найбільш 

матеріальних ГО. 

 Настанови ОЕСР з ТЦ (2022) рекомендують юрисдикціям встановлювати 

вартісний поріг для обсягу КО щодо вимог підготовки документації в ТЦ в 

повному обсязі [14]. Такий вартісний критерій може розраховуватися у 

процентному відношенні КО до загального обсягу доходу підприємства чи 

встановлюватися у фіксованому розмірі. Також положення Настанов ОЕСР з ТЦ 

(2022) не рекомендують вимагати від малих та середніх підприємств підготовки 

документації з ТЦ такої ж складності як від великих підприємств, однак такі 

підприємства повинні надати інформацію та документи щодо матеріальних 

транзакцій  на вимогу податкових органів [14]. Тому юрисдикції запроваджують 

спрощені вимоги до документації з ТЦ для середніх та малих підприємств, 

скорочуючи перелік інформації, яка вимагається. 

Наприклад, у Литві податкове законодавство не вимагає від платників 

податків підготовки документації з ТЦ (локального файлу), якщо обсяг їх РД у 

попередньому звітному періоді перевищує 3 мільйони євро і вони здійснюють 

КО: 

- з іншими литовськими контрагентами та/або іноземними контрагентами, 
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які здійснюють свою діяльність через постійне представництво (далі-ПП),  

- здійснили КО обсягом менш ніж 90,000 євро протягом податкового 

періоду,  

крім випадків, коли:  

а) протягом податкового періоду були здійснені кілька ідентичних 

операцій загальною вартістю понад 90 000 євро з тією самою 

пов’язаною особою;  

б) така КО нерозривно пов’язана з іншою операцією вартістю понад 90 

000 євро і, відповідно, вони повинні оцінюватися разом;  

в) операція була здійснена з особою, зареєстрованою в 

низькоподатковій юрисдикції [15]. 

Платникам податків, які не зобов’язані готувати документацію з ТЦ згідно 

із зазначеними вище вимогами, дозволяється обґрунтовувати застосування 

принципу «витягнутої руки» у довільний спосіб. 

Зазначене звільнення щодо підготовки документації з ТЦ не поширюється 

на фінансові та кредитні установи, страхові компанії, які зобов’язані готувати 

документацію з ТЦ, незалежно від розміру їхнього обороту. 

ПКУ встановлює вимогу подавати Звіт про КО щодо всіх КО, які платник 

податків здійснював у звітному періоді. Форму Звіту про КО  затверджено 

Наказом МФУ від 18.01.2016 № 8  «Про затвердження форми та Порядку 

складання Звіту про КО » (далі- Порядок складання звіту про КО), в якому 

необхідно зазначати дані аналізу ТЦ ( код методу ТЦ, діапазон рентабельності). 

Отже, дані документації з ТЦ та Звіту про КО є взаємопов’язаними. 

На основі вищевикладеного приходимо до висновку, що  з одного боку 

міжнародні правові документи передбачають застосування принципу  

«витягнутої руки»  до всіх операцій з пов’язаними особами, а  з іншого- 

застерігають від перевантаження платників податків надскладними вимогами 

щодо підгтовки документації з ТЦ. Такий підхід  підтверджує і міжнародна 

практика. 

Беручи до уваги аналіз діючих правил ТЦ в Україні та міжнародний досвід, 

ми пропонуємо наступні вдосконалення правил ТЦ; 
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1) розширити правила ТЦ для операцій, коли стороною виступає резидент 

України, який є пов'язаною особою платника податку; 

2)  відмінити вартісний критерій обсягу ГО для платників податків РД 

яких перевищує 150 млн. грн. і визнавати ГО контрольованою 

незважаючи  на її обсяг ( у разі відповідності іншим умовам); 

3)  передбачити застосування принципу «витягнутої руки» для платників 

податків РД яких перевищує 40 млн. грн у разі, коли інші критерії 

операції відповідають критеріям КО 

4)   для платників податків, РД яких перевищує 40 млн. грн, але є меншим 

150 млн. грн, вимоги щодо підготовки документації з ТЦ не 

застосовуються у разі коли обсяг КО становить менше 15 млн. грн., 

обґрунтування дотримання принципу «витягнутої руки»  можна надати 

у довільній формі; 

5)  для платників податків, РД яких перевищує 40 млн. грн але є меншим 

150 млн. грн вимоги щодо підготовки документації з ТЦ застосовуються 

у разі коли обсяг КО становить більше 15 млн. грн., 

6)  не застосовувати для платників податків, РД яких перевищує 40 млн. 

грн але є меншим 150 млн. грн, вимоги щодо подання Звіту про КО; 

7) запровадити спрощену звітність про КО  для платників податків РД 

яких перевищує 40 млн. грн але є меншим 150 млн- новий додаток 

Декларації з ПнП –« Додаток КО»; 

8)  Новий Додаток Декларації з ПнП - –«Додаток КО» міститиме 

скорочений перелік інформації про  КО:  назву контрагента, його 

адресу; реєстраційний номер, тип та обсяг КО. 

Підсумок пропозицій щодо  перегляду критеріїв для застосування принципу 

«витягнутої руки», підготовки ТЦ документації та Звіту про КО наведено у 

Таблиця 2. 

Кроки 8-10 Плану BEPS передбачають правила щодо визначення 

результатів ТЦ відповідно до фактичної поведінки пов’язаних сторін у контексті 

договірних умов угоди та створення доданої вартості у внутрішньогрупових 
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операціях. Зокрема, Звіт ОСЕР запровадив вибірковий спрощений підхід до 

визначення плати за послуги, що стягується між пов’язаними сторонами за 

надання внутрішньогрупових послуг із низькою доданою вартістю [16]. Новий 

підхід передбачає додавання націнки  в розмірі 5%  для визначення ринкової 

вартості на послуги з низькою доданою вартістю, що надаються між членами 

МГК. У разі застосування спрощеного підходу на підприємство не поширюються 

вимоги проведення функціонального та порівняльного аналізу та використання 

стандартних методів ТЦ і надається право подання спрощеної документації з ТЦ 

щодо даних послуг. Таким чином, платники податків можуть значно зменшити 

витрати ресурсів на доведення відповідності принципу «витягнутої руки» для 

кваліфікованих внутрішньогрупових послуг. 

Згідно Звіту ОЕСР для застосування спрощених вимог послуги мають 

відповідати наступним критеріям: 

 послуги мають допоміжний характер; 

 послуги не є частиною основного бізнесу; 

 послуги не вимагають використання унікальних і цінних 

нематеріальних активів, а також такі активи не є результатом надання 

послуг;  

 особа, яка надає послуги, не бере на себе та не контролює жодних 

значних ризиків, пов’язаних із послугою, а надання послуги не 

призводить до таких ризиків [16]. 

Серед країн ЄС з 1 січня 2021 року спрощені вимоги до 

внутрішньогрупових послуг, для ціноутворення яких застосовується націнка 5 

%, були запроваджені у Литві [17]. 
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Таблиця 2 - Перегляд критеріїв для застосування принципу «витягнутої руки», підготовки ТЦ документації та Звіту про 
КО 

Категорія платника ПнП Сума 
річного 
доходу 

Обсяг 
ГО 

Застосування правил ТЦ Документація з 
ТЦ  

Додаток КО до 
декларації з ПнП 

Звіт 
про КО 

Резидент України ≤ 40 млн. грн ≤ 40 млн. 
грн 

n/a n/a n/a n/a 

Резидент України 
(крім фінансових та кредитних 
установ, страхових компанії) 

40 млн. грн≤  
≤150 млн. 
грн 

≤ 15 млн. 
грн 

Так  n/a так n/a 

≥15 млн. 
грн 

так Так  так n/a 

Резидент України 
(фінансові кредитні установи, 
страхові компанії) 

Будь -яка  Будь -
яка 

так так так так 

Резидент України ≤150 млн. 
грн 

Будь -
яка 

так так n/a так 

Нерезидент 
який здійснює діяльність через 
ПП в Україні 

Будь -яка  Будь -
яка 

Операції які можуть 
вплинути на визначення  
оподатковуваного прибутку 
нерезидента 

ні ні ні 

n/a - не застосовується. 
Джерело: розроблено автором  
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На нашу думку в Україні доцільно ввести концепцію внутрішньогрупових 

послуг з низькою доданою вартістю яка передбачатиме спрощення вимог до 

проведення аналізу з ТЦ та підготовки документації з ТЦ для такого виду послуг. 

 На основі положень  Звіту ОЕСР ми пропонуємо наступне поняття   для 

визначення внутрішньогрупових послуг з низькою доданою  вартістю– це 

послуги, що надаються юридичною особою (утворенням без статусу юридичної 

особи), яка входить до МГК, на користь іншої пов’язаної юридичної особи, яка 

входить до даної МГК  , та відповідають сукупності таких критеріїв: 

- є допоміжними за своєю природою і надаються для забезпечення діяльності 

МГК (не є такими, що надаються МГК в межах її основної діяльності, тобто 

не є частиною її діяльності, спрямованої на одержання прибутку в межах 

економічно значимої діяльності такої групи); 

- не вимагають використання унікальних чи цінних нематеріальних активів та 

не сприяють створенню таких активів;  

- не передбачають прийняття або здійснення контролю за суттєвими 

економічними ризиками особою, що надає такі послуги, та не призводять до 

виникнення таких ризиків для зазначеної особи [16]. 

Базуючись на положеннях Звіту ОЕСР ми пропонуємо наступний перелік 

сфер послуг з низькою доданою вартістю, зокрема, але не виключно: 

а) бухгалтерського обліку та аудиту (збір та перевірка інформації для 

відображення у фінансовій звітності, ведення бухгалтерських записів, 

підготовка фінансової звітності, проведення чи допомога у проведенні 

операційних та фінансових аудитів, перевірка достовірності бухгалтерських 

записів, допомога у підготовці бюджетів шляхом компіляції даних та збору 

інформації тощо); 

б) ведення та управління даними щодо дебіторської та кредиторської 

заборгованості (ведення інформації щодо платіжних даних споживачів чи 

клієнтів, перевірка та контроль даних щодо надходження платежів та 

заборгованості тощо); 

в) управління персоналом (підбір та управління персоналом, навчання та 
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розвиток персоналу, включаючи розробку відповідних навчальних програм; 

консультації щодо компенсаційної політики, політики страхування здоровʼя 

та життя, опціонних та пенсійних планів; послуги з ведення обліку робочого 

часу, нарахування заробітної плати, включаючи дотримання вимог 

податкового законодавства; розробка та моніторинг програм щодо охорони 

здоровʼя та дотримання умов безпеки праці найманих осіб, дотримання 

стандартів у сфері охорони навколишнього середовища що мають вплив на 

умов праці найманих осіб тощо); 

г) моніторингу та збір даних стосовно дотримання стандартів у сфері охорони 

здоров'я, безпеки, захисту навколишнього середовища та інших стандартів, 

що мають вплив на діяльність учасників міжнародної групи компаній тощо; 

д) супутні послуги у сфері інформаційних технологій, відмінні від тих, що 

надаються в межах основної діяльності МГК (встановлення, обслуговування 

та оновлення систем інформаційних технологій, що використовуються в 

господарській діяльності; технічна підтримка діяльності інформаційних 

систем, в тому числі але не виключно тих, що використовуються для цілей: 

 ведення бухгалтерського обліку, забезпечення виробничих процесів, 

обліку клієнтів, управління персоналом та нарахування заробітної плати; 

 забезпечення функціонування корпоративної електронної пошти; 

навчання персоналу з питань застосування інформаційних систем або 

обладнання зі збору, обробки та представлення інформації, розробки 

керівництв щодо користування інформаційно-телекомунікаційними 

системами; 

  надання консультаційних послуг, організацію підтримки користувачів 

систем інформаційних технологій; 

 надання телекомунікаційних послуг, впровадження та супровід систем 

інформаційної безпеки; підтримка, обслуговування та нагляд за мережами 

систем інформаційних технологій (локальна мережа, глобальна 

корпоративна мережа, мережа Інтернет; тощо), крім послуг з розробки 

програмного забезпечення; 
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е) послуги з питань внутрішніх і зовнішніх комунікацій, зв'язків із 

громадськістю, крім діяльності у сфері маркетингу і реклами, а також 

розробки основних стратегій діяльності міжнародної групи компаній чи її 

окремих учасників; 

ж) юридичні послуги (загальні юридичні послуги, що виконуються внутрішньою 

юридичною службою, зокрема підготовка та перевірка договорів та інших 

юридичних документів, надання юридичних консультацій та висновків, 

представництво компанії (ведення судових процесів, врегулювання спорів в 

арбітражних процедурах, проходження адміністративних процедур), 

проведення досліджень з юридичних питань, виконання адміністративної 

роботи, пов'язаної з реєстрацією та захистом об'єктів інтелектуальної 

власності);  

з) послуги, повʼязані з виконанням податкових зобовʼязань податкового 

супроводження (збір інформації для підготовки та підготовка податкових та 

митних декларацій, проведення податкових платежів, підготовка відповідей 

на запити податкових органів у рамках податкових перевірок, надання 

консультацій з податкових питань тощо); 

и) послуги з питань адміністрування та ведення документообігу[16]. Послугами 

з низькою доданою вартістю не визнаються:  

-  послуги, надання яких є основною діяльністю відповідної МГК; 

-  послуги з проведення науково-дослідних розробок у тому числі послуг 

з розробки програмного забезпечення (ІТ продуктів) (крім послуг з 

розробки програмного забезпечення, що використовується для надання 

допоміжних послуг у сфері інформаційних технологій для забезпечення 

діяльності МГК чи її окремих учасників, відмінних від тих, що 

надаються в межах основної діяльності міжнародної групи); 

- виробництво на замовлення та інші послуги з виробництва товарів (у 

тому числі послуги з виробництва продукції на замовлення учасників 

міжнародної групи компаній, зокрема, з використанням сировини 

замовника або виконавця); 
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- послуги продажу, маркетингові послуги та інші послуги з просування 

продукції 

- фінансові операції;  

-  послуги з пошуку, розвідування родовищ та видобутку або переробки 

корисних копалин 

- послуги із страхування та перестрахування;  

- управлінські послуги із залученням керівних осіб вищого рівня, які 

приймають ключові для діяльності платника податків рішення в рамках 

операцій з надання таких послуг. 

Спрощені вимоги до Документації з ТЦ для внутрішньогрупових послуг з 

низькою вартістю повинні  включати наступний перелік інформації: 

а) перелік пов'язаних осіб підприємства у звітному періоді ( включаючи 

кінцевих бенефіціарних власників осіб, які безпосередньо (опосередковано) 

володіють корпоративними правами  підприємства у розмірі 25 і більше 

відсотків); 

б) опис операцій з придбання (продажу) послуг з низькою доданою вартістю 

(обсяг та вартість для кожного виду послуг); 

в) обґрунтування відповідності послуги критеріям послуги з низькою доданою 

вартістю; 

г) дані про особу, яка є стороною КО;  

д)  обґрунтування очікуваної та фактичної економічної вигоди від придбання 

послуги, зокрема, шляхом проведення оцінки щодо готовності незалежного 

підприємства за порівняльних обставин заплатити за послугу у випадку її 

виконання для нього незалежним підприємством або здійснити таку 

діяльність самостійно за рахунок штатних співробітників; 

е) підтвердження застосованої чистої рентабельності витрат  у розмірі   5%; 

ж) розрахунок загальної суми витрат, понесених у зв’язку з наданням послуги 

для окремого споживача або для усіх споживачів; 

з) опис та обґрунтування алгоритму розподілу витрат постачальника послуги; 

и) розрахунок суми витрат, понесених у зв’язку з наданням послуг покупцю із 

застосуванням економічно обґрунтованого алгоритму розподілу витрат; 

к)   копії договорів на придбання  або постачання послуг. 
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Висновки. Проведене дослідження показало, що незважаючи на постійний 

перегляд вітчизняних правил ТЦ вони потребують змін та вдосконалення. 

Запропоновано розширити правила ТЦ для операцій з пов’язаною особою, яка є 

резидентом України, забезпечивши дотримання принципу «витягнутої руки» 

згідно його сутності. Розроблено пропозиції щодо  перегляду вартісних критеріїв 

КО,  при цьому зберігаючи  раціональний підхід  щодо  вимог підготовки 

документації з ТЦ  та Звіту  про КО. Запропоновано запровадити в Україні 

концепцію  внутрішньогрупових послуг з низькою доданою вартістю. На основі  

звіту ОЕСР сформульовано поняття внутрішньогрупових послуг з низькою 

доданою вартістю та перелік послуг, які ними можуть вважатися. Розроблено 

пропозиції до структури спрощеної документації з ТЦ для внутрішньогрупових 

послуг з низькою доданою вартістю. 
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ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

У статті розглянуто особливості публічних закупівель в умовах воєнного стану. 

Під час дослідження здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення 

публічних закупівель, охарактеризовано способи обрання процедури закупівні за 

державні кошти. Наведено приклади обрання нормативного документу та 

процедури закупівлі  

Ключові слова: закупівлі, воєнний стан, система електронних закупівель, 

замовники, публічні кошти  

Постановка проблеми. Публічні закупівлі є основною частиною витрат 

бюджету установ державного сектору. Вони є одним із чинників формування 

сталого розвитку економіки. Закупівлі за державні кошти (публічні закупівлі) 

завжди були цікавими і для контролюючих органів, і для громадськості.  

В Україні понад 6 місяців триває війна… Замовникам довелося переглянути 

свої потреби у товарах, роботах та послугах, змінити пріоритети у черговості 

закупівель та врахувати зміни у чинних нормативно-правових актах, якими 

регламентується порядок проведення закупівель та розрахунків з 
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постачальниками (підрядниками). Здійснення закупівель в умовах воєнного 

стану вимагають від замовників особливої відповідальності щодо правильності 

вибору процедури закупівлі та оприлюднення інформації про закупівлю на всіх 

етапах її здійснення відповідно до вимог законодавства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування та 

розвитку, механізми функціонування системи публічних закупівель досить 

добре викладені у працях зарубіжних та українських науковців. Вагомий внесок 

у розвиток системи публічних закупівель зробили науковці: Вершиніна Є., 

Грицишен Д., Дрозд І., Дзюба О., Заєць Н., Здирко Н., Конащук Н., Мулик Т., 

Науменко С., Новаковець В., Парасій-Вергуненко І., Пивовар Ю., Письменна М., 

Пінькас Г., Починок Н., Халіна В. та ін. Однак низка проблемних аспектів 

здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану потребують 

вдосконалення. 

Мета статті полягає у визначенні особливостей застосування процедур 

публічних закупівель в умовах воєнного стану. 

Виклад основного матеріалу. Публічні закупівлі в Україні відбуваються 

відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» [1]. Метою цього Закону 

є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення 

конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам 

корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції. 

Шість років тому реформа публічних закупівель та впровадження 

електронної системи Prozorro стали потужним поштовхом для малого і 

середнього бізнесу активніше працювати з державою. Україна заощадила                 

210 млрд грн завдяки проведенню аукціонів на Prozorro з 1 серпня 2016 року. 

Саме в той день використання електронної системи публічних закупівель стало 

обов’язковим для державних замовників. З того часу в тендерах на Prozorro взяли 

участь 138 тисяч компаній та приватних підприємців [2]. 

З початком повномасштабної війни через Prozorro було укладено договорів 

на 60 млрд грн. На аукціонах в електронній системі з 24 лютого було заощаджено 

1,7 млрд грн. За ці кошти можна було б придбати 8 Bayraktar TB2 [2]. 
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Оперативно забезпечувати життєдіяльність підприємств і установ 

замовникам дає можливість постанова Кабінету Міністрів № 169 від 28.02.2022 

[3]. Нею було встановлено, що в умовах воєнного стану оборонні та публічні 

закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур 

закупівель та спрощених закупівель. 

Придбання товарів, робіт і послуг, вартість яких становить або перевищує 

50 тис. гривень, може здійснюватися без застосування порядку проведення 

спрощених закупівель та/або електронного каталогу у разі, коли: 

інформація, що повинна бути оприлюднена в оголошенні про проведення 

спрощеної закупівлі, належить до інформації з обмеженим доступом або її 

розголошення під час дії правового режиму воєнного стану може нести загрозу 

національній безпеці та/або громадській безпеці і порядку; 

замовник перебуває в районі проведення воєнних (бойових) дій на момент 

прийняття рішення про здійснення закупівлі або її здійснення; 

відсутня технічна можливість використання електронної системи 

закупівель, яка повинна бути документально підтверджена замовником; 

існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку із виникненням 

об’єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків 

для проведення спрощеної закупівлі або використання електронного каталогу; 

роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані 

виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких 

випадків: 

- предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва 

або художнього виконання; 

- укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або 

мистецького конкурсу; 

- відсутність конкуренції з технічних причин, яка повинна бути 

документально підтверджена замовником; 

- необхідність захисту прав інтелектуальної власності; 

- укладення договору про закупівлю з постачальником “останньої надії” або 

з постачальником універсальної послуги на постачання електричної енергії або 

природного газу; 
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відмінено спрощену закупівлю через відсутність учасників, у тому числі за 

лотом; 

виникла після укладення договору про закупівлю у замовника необхідність 

у постачанні додаткового обсягу товару у того самого постачальника, якщо в разі 

зміни постачальника замовник був би вимушений придбати товар з іншими 

технічними характеристиками, що призвело б до виникнення несумісності, 

пов’язаної з експлуатацією і технічним обслуговуванням. Закупівля додаткового 

обсягу товару у того самого постачальника здійснюється протягом трьох років 

після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість такого 

постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю; 

виникла після укладення договору про закупівлю у замовника необхідність 

закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. 

Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені 

в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами 

проведення тендеру/спрощеної закупівлі. Закупівля додаткових аналогічних 

робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після 

укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг 

не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного 

за результатами проведення тендеру/спрощеної закупівлі; 

здійснюється закупівля послуг з адвокатської діяльності; 

здійснюється закупівля юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та 

інтересів України, у тому числі з метою захисту національної безпеки і оборони, 

під час врегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах 

справ за участю іноземного суб’єкта та України; 

здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг для забезпечення 

функціонування об’єктів критичної інфраструктури. 

Замовник може здійснити публічну закупівлю, вартість якої є меншою  ніж 

50 тис. гривень, з використанням електронної системи закупівель, у тому числі з 

використанням електронних каталогів. У разі здійснення закупівлі, вартість якої 

є меншою ніж 50 тис. гривень, без використання електронної системи закупівель 
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замовник обов’язково дотримується принципів здійснення публічних закупівель, 

не вносить інформацію про таку закупівлю до річного плану та не оприлюднює 

в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без 

використання електронної системи закупівель [3]. 

З огляду на останні законодавчі зміни замовник, який здійснює закупівлі за 

Постановою 169, має сконцентрувати увагу на двох принципах:  

 максимальна економія, ефективність; 

 запобігання корупційним діям і зловживанням. 

Закупівлі, які проводяться за Постановою 169, не включаються до річного 

плану закупівель. За результатами їх здійснення в електронній системі 

закупівель за умови, що вартість закупівлі становить або перевищує 50 тис. 

гривень, замовник/державний замовник оприлюднює звіт про договір про 

закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір 

про закупівлю, а також всі додатки та зміни до нього після його укладення, але 

не пізніше ніж через 70 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в 

Україні або в окремих її місцевостях. Вимога щодо оприлюднення не 

застосовується до договорів, які містять інформацію з обмеженим доступом. 

В умовах воєнного стану державні замовники у сфері оборони здійснюють 

публічні/оборонні закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування процедур 

закупівель/спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні 

закупівлі» та «Про оборонні закупівлі». 

Замовники здійснюють публічні закупівлі, вартість яких становить або 

перевищує 50 тис. гривень, із використанням електронного каталогу та/або 

порядку проведення спрощених закупівель, встановленого Законом України 

«Про публічні закупівлі». Придбання товарів, робіт і послуг, вартість яких 

становить або перевищує 50 тис. гривень, може здійснюватися без застосування 

порядку проведення спрощених закупівель та/або електронного каталогу у разі, 

коли: 

інформація, що повинна бути оприлюднена в оголошенні про проведення 

спрощеної закупівлі, належить до інформації з обмеженим доступом або її 

розголошення під час дії правового режиму воєнного стану може нести загрозу 

національній безпеці та/або громадській безпеці і порядку; 
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замовник перебуває в районі проведення воєнних (бойових) дій на момент 

прийняття рішення про здійснення закупівлі або її здійснення; 

відсутня технічна можливість використання електронної системи 

закупівель, яка повинна бути документально підтверджена замовником; 

існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку із виникненням 

об’єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків 

для проведення спрощеної закупівлі або використання електронного каталогу; 

роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані 

виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких 

випадків: 

- предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва 

або художнього виконання; 

- укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або 

мистецького конкурсу; 

- відсутність конкуренції з технічних причин, яка повинна бути 

документально підтверджена замовником; 

- необхідність захисту прав інтелектуальної власності; 

- укладення договору про закупівлю з постачальником “останньої надії” або 

з постачальником універсальної послуги на постачання електричної енергії або 

природного газу; 

відмінено спрощену закупівлю через відсутність учасників, у тому числі за 

лотом; 

виникла після укладення договору про закупівлю у замовника необхідність 

у постачанні додаткового обсягу товару у того самого постачальника, якщо в разі 

зміни постачальника замовник був би вимушений придбати товар з іншими 

технічними характеристиками, що призвело б до виникнення несумісності, 

пов’язаної з експлуатацією і технічним обслуговуванням. Закупівля додаткового 

обсягу товару у того самого постачальника здійснюється протягом трьох років 

після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість такого 

постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю; 
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виникла після укладення договору про закупівлю у замовника необхідність 

закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. 

Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені 

в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами 

проведення тендеру/спрощеної закупівлі. Закупівля додаткових аналогічних 

робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після 

укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг 

не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного 

за результатами проведення тендеру/спрощеної закупівлі; 

здійснюється закупівля послуг з адвокатської діяльності; 

здійснюється закупівля юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та 

інтересів України, у тому числі з метою захисту національної безпеки і оборони, 

під час врегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах 

справ за участю іноземного суб’єкта та України; 

здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг для забезпечення 

функціонування об’єктів критичної інфраструктури; 

публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються для: 

- проведення заходів із мобілізації та цивільного захисту; 

- будівництва, реконструкції, капітального ремонту та облаштування місць 

проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб; 

- будівництва, реконструкції, капітального ремонту та облаштування 

захисних споруд цивільного захисту, у тому числі подвійного призначення, 

найпростіших споруд, укриттів; 

- підготовки до проведення опалювального сезону. 

Замовник може здійснити публічну закупівлю, вартість якої є меншою ніж 

50 тис. гривень, з використанням електронної системи закупівель, у тому числі з 

використанням електронних каталогів. У разі здійснення закупівлі, вартість якої 

є меншою ніж 50 тис. гривень, без використання електронної системи закупівель 

замовник обов’язково дотримується принципів здійснення публічних закупівель, 

не вносить інформацію про таку закупівлю до річного плану та не оприлюднює 

в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без 

використання електронної системи закупівель. 
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Як бачимо, паралельно замовникам потрібно використовувати різні 

нормативні акти для проведення закупівель. 

Закон України «Про публічні закупівлі» є діючим і під час воєнного стану. 

Відповідно Замовники можуть проводити свої планові закупівлі відповідно до 

Закону. Що означає планові? Наприклад, потрібно закупити газ на новий 

опалювальний сезон. Це планова закупівля, адже ще на початку року планували 

її здійснити і зараз немає гострої потреби купити це для потреб воєнного часу, в 

такому разі проводиться закупівлю по Закону. 

Візьмемо інший приклад, потрібно купити послуги з поточного ремонту 

бомбосховища. Вочевидь на початку 2022 року замовники не планували цього 

робити, а у зв’язку з війною виникла така потреба. В такому разі для закупівлі 

застосовуються Постанова №169. 

Договір, що укладений по Постанові №169 не є договором про закупівлю в 

розумінні Закону України «Про публічні закупівлі» .Тож не потрібно по таких 

договорах публікувати додаткові угоди чи звітувати про виконання. 

Але зверніть увагу, що під час здійснення закупівель без використання 

електронної системи закупівель, якщо вартість закупівлі становить або 

перевищує 50 тис. гривень, замовник/державний замовник оприлюднює звіт про 

договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи 

закупівель, договір про закупівлю, а також всі додатки та зміни до нього після 

його укладення, але не пізніше ніж через 70 днів з дня припинення чи скасування 

воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Вимога щодо 

оприлюднення не застосовується до договорів, які містять інформацію з 

обмеженим доступом. 

Тож по суті додаткові угоди потрібно публікувати тільки в разі публікуції 

звіту про договір про закупівлю на суму, що дорівнює або перевищує 50 тисяч 

гривень. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

проведення закупівель в умовах воєнного стану має певні особливості, що 

можуть викликати у замовників ряд запитань. Але знайти відповіді на них цілком 

реально.  
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ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КРИПТОАКТИВІВ 

ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ   

У статті розглянуто сутність криптоактивів та криптовалюти як об’єктів 

бухгалтерського обліку, висвітлено теоретичні та організаційно-методичні 

підходи до визнання та облікового відображення криптоактивів 

(криптовалюти) відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності. 

Ключові слова: криптоактиви, криптовалюта, цифрова валюта, віртуальна 

валюта, запаси, нематеріальні активи, бухгалтерський облік, фінансова 

звітність.  

Постановка проблеми. Останніми роками криптоактиви привертають до 

себе значний інтерес через стрімке зростання вартості та дедалі частіше 

використання в розрахункових операціях. У міру зростання популярності 
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криптоактивів, обрання їх в якості об’єкта інвестування та використання в ролі 

засобу платежу, вони стають предметом пильної уваги регуляторних органів 

багатьох країн. З огляду на це, виникає необхідність у вирішенні питань щодо 

реєстрації, оцінювання та звітування про діяльність, пов’язаної з випуском та 

інвестуванням у різні види криптоактивів. Оскільки наразі жодні стандарти 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності детально не розглядають 

криптоактиви та криптовалюту як об’єкт бухгалтерського обліку, необхідно 

дотримуватися існуючих МСБО та МСФЗ й застосовувати підхід, заснований на 

принципах бухгалтерського обліку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджуваній тематиці 

приділена значна увага у публікаціях вітчизняних та зарубіжних теоретиків і 

практиків, зокрема: Д. Блейка, Р. Бруханського, Ф. Вуд, Р. Коршикової,                

А. Макуріна, Б. Нідлза, А. Озеран, В. Онищенка, Р. Рассел, І. Спільник,                

Б. Штольценберга та ін. [1-7]. Втім, зважаючи на високий ступінь новизни 

досліджуваного питання, сутність та місце криптоактивів у системі 

бухгалтерського обліку та звітності компанії є недостатньо дослідженими, 

потребують подальшого вивчення та узагальнення. 

Метою статті є визначення облікової сутності криптоктивів та окреслення 

можливих підходів до відображення їх у системі бухгалтерського обліку та 

звітності компанії відповідно до міжнародних облікових стандартів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В епоху діджиталізації, 

цифровізації та інформатизації бізнес-процесів постійно удосконалюються 

формати опрацювання та подання інформації й виникають нові об’єкти, які 

мають бути належним чином відображені в системі бухгалтерського обліку та 

звітності компанії, – цифрові, віртуальні та криптоактиви. 

Криптоактиви − це цифрові нематеріальні об’єкти, які існують в 

електронній формі як запис у певному реєстрі, який називається «блокчейн». 

«Блокчейн» − це цифровий децентралізований реєстр, який записує всі 

транзакції, що відбуваються в однорангові мережі, і дозволяє шифрувати 

інформацію. Криптоактиви та їх базова технологія пропонують можливості для 
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оцифровування різноманітних об’єктів «реального світу». Переваги 

оцифровування (простота доступу та передачі тощо) призвели до того, що 

криптоактиви перетворилися на технологію, яка проникає в численні сектори 

бізнесу [7].  

Однією із найвідоміших та найпопулярніших підгруп криптоактивів є 

криптовалюта, під якою розуміють програмний код (набір символів, цифр та 

букв), що є об’єктом права власності, який може виступати засобом міни, 

відомості про який вносяться та зберігаються у системі «блокчейн» як облікові 

одиниці поточної системи «блокчейн» у вигляді даних [4, с. 131-132]. 

Криптовалюти не мають фізичної сутності і взагалі не пов’язані з будь-якою 

валютою, не підтримуються жодним суверенним урядом, центральним банком, 

базовим активом або товаром. Так, Bitcoin, наприклад, можна вважати 

криптовалютою, тоді як токени, які не функціонують як засоби обміну 

загального призначення, – ні [1, с. 148]. 

Власником криптовалюти може бути будь-яка фізична особа, фізична особа-

підприємець або юридична особа, яка на законних підставах володіє 

криптовалютою та може проводити із криптовалютою такі транзакції: 

- торгувати криптовалютою, тобто обмінювати одну криптовалюту на іншу, 

або ж конвертувати криптовалюту у фіатні валюти; 

- переказувати криптовалюту між електронними гаманцями; 

- використовувати криптовалюту як засіб платежу; 

- використовувати криптовалюту як об’єкт та засіб інвестування, тобто 

утримувати з метою перепродажу тоді, коли її вартість на ринку зросте                

[4, с. 132; 5]. 

З огляду на те, що компанії дедалі частіше здійснюють різноманітні 

транзакції з криптовалютами, закономірно виникає необхідність у вирішенні 

проблеми відображення операцій із криптовалютою в бухгалтерському обліку та 

розкриття інформації у фінансовій звітності суб’єктів господарювання. Така 

необхідність на міжнародному рівні була обговорена ще у 2015 році на засіданні 

Ради з МСФЗ, однак рішення, які б давали відповіді на усі проблемні питання 
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обліку криптовалют вироблені на той час не були. В грудні 2016 року 

Консультативна рада з МСФЗ, до складу якої входять представники 

національних та міжнародних розробників стандартів бухгалтерського обліку, 

обговорила проблемні аспекти обліку криптоактивів, однак жодних офіційних 

рекомендацій щодо їх обліку також надано не було.  

Рішення про розробку рекомендацій з бухгалтерського обліку операцій з 

криптовалютами було прийнято на засіданні Ради з МСФЗ в липні 2018 року. 

Після подальших обговорень та дискусій Комітет з тлумачень МСФЗ 

опублікував рішення щодо попереднього порядку денного у березні 2019 року, а 

у червні 2019 року, розглянувши отримані листи з коментарями, опублікував 

рішення з цього питання «Утримання криптовалют» (оригінал − «Holdings of 

Cryptocurrencies») [6; 7]. 

Хоча й Радою з МСФЗ не було розроблене окреме уніфіковане положення, 

яке б регламентувало теоретичні, організаційно-методичні та практичні аспекти 

обліку криптовалют, базові рішення щодо порядку визначення, класифікації та 

облікового відображення в межах діючих міжнародних облікових стандартів 

були прийняті. Так, відповідно до рішення Комітету з тлумачень МСФЗ 

криптовалюта має відповідати таким характеристикам: 

- цифрова або віртуальна валюта, заснована на технології розподіленого 

реєстру та криптографічного захисту інформації; 

- відсутність централізованого випуску будь-яким урядовим або 

регулюючим органом або будь-якою іншою стороною; 

- не призводить до укладання договору між держателем (власником) та 

іншою стороною [7].  

Криптовалюту не можна вважати аналогом традиційної валюти або грошей, 

оскільки вона не відповідає деяким загальним властивостям традиційних засобів 

платежу: 

1) криптовалюти не є законним платіжним засобом, більшість з них не 

випускаються і не підтримуються будь-яким урядом або країною; 

2) криптовалюти нині неспроможні безпосередньо встановлювати ціни на 
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товари та послуги. Іншими словами, криптовалюти можуть прийматися до 

розрахунків за певними транзакціями, але зазвичай вони безпосередньо не 

пов’язані з ціноутворенням товарів або послуг [7]. 

Відповідно до рішення Комітету з тлумачень МСФЗ криптовалюту 

необхідно визнавати в бухгалтерському обліку за певних обставин як запаси або 

нематеріальний актив. Так, до криптовалюти, яка утримується для продажу за 

умови звичайної діяльності, необхідно застосовувати положення МСБО 2 

«Запаси», в іншому випадку – положення МСБО 38 «Нематеріальні активи», 

оскільки відповідно до п. 3 МСБО 38 нематеріальним активом не може бути 

актив, утримуваний для продажу за умов звичайної діяльності [3; 5].  

МСБО 2 «Запаси» прямо не вимагає, щоб запаси зберігалися у фізичній 

формі, а швидше у формі активів, призначених для продажу за умов звичайної 

діяльності. Таким чином, облік криптовалюти у складі товарно-матеріальних 

цінностей можна розглядати, якщо компанія утримує криптовалюту для продажу 

за умов звичайної діяльності. Однак, якщо компанія утримає криптовалюту в 

інвестиційних цілях (тобто для приросту капіталу) протягом тривалого часу, 

критерії визнання криптовалюти як запасів не виконуються [7]. У такому 

випадку, як було зазначено вище, до криптовалюти необхідно застосовувати 

положення МСБО 38 «Нематеріальні активи». 

Відповідно до згаданого вище міжнародного стандарту криптовалюта може 

визнаватися в бухгалтерському обліку як нематеріальний актив, оскільки:  

1) криптовалюта – це ресурс, контрольований компанією в результаті 

минулих подій та від якого компанія очікує отримувати економічні вигоди у 

майбутньому; 

2) криптовалюта є активом, що ідентифікується, оскільки її можна продати, 

обміняти або передати окремо від інших активів; 

3) криптовалюта не є грошовим активом; 

4) криптовалюта не має фізичної форми [3; 6; 7]. 

Виходячи з вищенаведеного, криптовалюту можна визнавати в 

бухгалтерському обліку у складі нематеріальних активів та застосовувати при 
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відображені в бухгалтерському обліку та розкритті інформації у фінансовій 

звітності положення МСБО 38 «Нематеріальні активи». Однак, погоджуємось з 

позицією деяких теоретиків та практиків [4], що на сьогодні основна мета 

придбання та утримання криптовалют є отримання прибутку при перепродажі, 

тому основний варіант обліку криптовалют полягає у визнанні їх у складі запасів 

та застосування по відношенню до них положень МСБО 2 «Запаси». 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, на 

сьогодні в професійному та науковому середовищі продовжуються обговорення 

та дискусії щодо вирішення проблемних аспектів визнання, класифікації та 

порядку відображення в обліку і звітності операцій з криптовалютами, а 

міжнародні регуляторні органи та державні інституції вдаються до активних 

зусиль з метою забезпечення регламентації та стандартизації даної ділянки 

бухгалтерського обліку. Результатом такої роботи є надання рекомендацій щодо 

порядку включення криптоактивів до складу об’єктів бухгалтерського обліку 

відповідно до діючих міжнародних облікових стандартів, а подальші зусилля 

будуть спрямовуватись на розробку уніфікованого стандарту з обліку 

криптоактивів, що дасть змогу узагальнити усі наявні здобутки й напрацювання 

у цій сфері та сприятиме формуванню у системі бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності компанії якісної інформації для задоволення потреб 

користувачів облікових даних.  
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ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ, ЙОГО СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ 

У даній роботі здійснено дослідження фінансового ринку України, його стану, 

особливостей функціонування з моменту повномасштабного вторгнення Росії в 

Україну, зміну його тенденцій, та визначення характерних ознак в  порівняні з 

фінансовими ринками інших країн світу. 

Ключові слова: фінансовий ринок, фондовий ринок, інструменти фондового 

ринку, індекси фондового ринку, воєнний стан. 

Постановка проблеми. Наше сьогодення, трактує нам факт того, що 

фінансовий ринок – це невід’ємна частина економіки кожної країни. Якщо 

фінансовий ринок зазнає краху, то, як наслідок, виникнуть економічні зриви, 

включаючи, безробіття та рецесію по всьому світі. Через виникнення даних 

проблем вивчення та дослідження фінансового ринку, має наукове та практичне 

значення, для того аби швидко зреагувати та запобігти негативним наслідкам. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання пов’язане зі 

дослідженням фінансових ринків розглядалося такими вітчизняними вченими-

економістами: Шелудько В. М., Суторміна В.М., Максимов К.В., Матросова 

С.В., Мозговий О.М., Козак Ю.Г., Калашнікова Т.В., Лебедєва В.К., Лис Ф.А., 

Шило В.П., Щербань О.Д., Завгородня О.О. та інші. 

Мета статті.  Дослідження фінансового ринку України та інших країн світу, 

визначення їх значимості в економіці країн та світу, що дозволить розкрити 
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теоретичні засади фінансового ринку на зарубіжній арені та проаналізувати 

сучасний стан зарубіжних фінансових ринків, з визначенням  недоліків та 

переваг кожного з них. 

Виклад основного матеріалу. Фінансовий ринок – це необхідний 

компонент для економіки кожної країни. Він містить в собі низку ринків, на яких 

відбуваються різні фінансові операції. Будь-який фінансовий ринок несе в собі 

життєво важливі обмінно-перерозподільчі відносини для безперебійного 

функціонування капіталістичної економіки. 

З економічної точки зору, фінансовий ринок –  це сукупність економічних 

відносин, пов'язаних з розподілом фінансових ресурсів, купівлею-продажем 

тимчасово вільних грошових коштів і цінних паперів [3, 6]. 

Фінансові ринки використовуються розвиненою економікою для підтримки 

своєї економічної та соціальної стабільності та підвищення економічного рівня. 

Сплячі країни або країни, що розвиваються, дивляться на фінансові ринки для 

фінансування свого платіжного балансу, прискорюючи свій порядок денний 

розвитку для соціальної та економічної стабільності.  

Отже розглянемо основні цілі ефективного фінансового ринку на рисунку 1. 

 

Рисунок 1 – Цілі ефективного фінансового ринку. 

Джерело: систематизовано автором на основі джерела [2]. 
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Окрім цього фінансовий ринок відіграє важливу роль і в підтримані 

державного бюджету країни на її певні цілі або покриття дефіциту, як приклад 

можна навести Україну, коли у воєнний час були випущені військові облігації, 

які в свою чергу йдуть на потреби армії. Для країн з новою економікою, 

зростання фінансового ринку залежить від реформ, проведених урядом, також 

реформи повинні відповідати вимогам інвестора на місцевому або ж 

міжнародному рівні. Таким чином, вони надають значне значення зростанню та 

розвитку фінансового сектору для досягнення своєї мети -  створення робочих 

місць та зменшення бідності. 

Так як фондовий ринок є однією з найважливіших складових фінансового 

ринку, та охоплює частину кредитного ринку та повністю ринок інструментів 

власності, хочемо зупинитись детально саме на ньому. Для того аби бути 

учасником фондового ринку, потрібно обрати фінансовий інструмент, тобто 

яким видом цінних паперів, будемо проводити операції на ринку. Існує 

величезна різноманітність фінансових інструментів, які ми відобразили на 

рисунку 2. 

 
Рисунок 2 - Основні фінансові інструменти на фондовому ринку. 

 
Джерело: систематизовано автором на основі джерела [6]. 

 



200 

Для того аби розуміти як працює певний сегмент ринку потрібно 

подивитися показники індексу фондового ринку. Індекси допомагають 

інвесторам та аналітикам описати ринок і порівняти різні інвестиції. Існує три 

типи індексів фондового ринку: індекси світового фондового ринку, регіональні 

та національні індекси фондового ринку. Інвестори можуть використовувати ці 

індекси, щоб отримати доступ до міжнародних фондових ринків, 

використовуючи взаємні фонди або біржові фонди, пов’язані з цими індексами. 

 

Рисунок 3– Індекси фондового ринку. 

Джерело: систематизовано автором на основі джерела [6]. 

 

Хочемо також представити у нашому досліджені секторні індекси та їх 

зміни станом на травень місяць 2022 року, що зможуть в більшій мірі показати 

нинішню ситуацію на фондових ринках.  Секторні індекси  відображені у    

таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Секторні індекси станом на травень 2022 року. 

Індекс Останній 
показник 

Високий 
показник 

Низький 
показник 

Змінна 
показника 

Змінна, % 

STOXX 50 3,848.68 3,859.59 3,823.85 +20,72 +0,54 
CSI 1000 6,275.07 6,334.48 6,229.41 -84,64 -1,3 

Nikkei 225 27,093.19 27,203.77 26,784.921 -78,81 -0,29 
DAX 

Performance 
14,163.85 14,198.78 14,038.30 +87,41 +0,62 

FTSE 100 7,616.38 7,622.41 7,551.39 +35,58 +0,47 
CAC 40 6,589.35 6,607.55 6,541.90 +47.21 +0,72 
KOSPI 2,696.06 2,705.41 2,685 -20,65 -0,76 

S&P ITSX 60 1,320.93 1,325.95 1,320.54 +1,59 +0,12 
Джерело: систематизовано автором на основі джерела [6]. 

 

За даними таблиці 1, яка показує значення секторних індексів станом на 

травень 2022 року, ми бачимо, що найбільше значення серед інших має Nikkei 

225 (Японія). Навіть після того, як під час торгів показник зменшився на -0,29% 

порівняно з минулими торгами, які відбулися в квітні 2022 року. На Токійській 

фондовій біржі даний індекс завжди тримає високі позиції, це обумовлено тим, 

що Японія має стабільну економіку, проте країна не стоїть не місці, а і робить 

все аби фондовий ринок процвітав, і залучав все більше іноземних інвесторів у 

країну. 

Для України є два популярних індекси: індекс PFTS та індекс UX. На 

сьогоднішній день індекс UX розраховується, базуючись на цінах 5 акцій 

"блакитних фішок" України - акцій найбільш великих українських компаній, 

лідерів у своїх галузях.  

Таблиця 2 – Останні показники індекса PFTS (Україна) станом на травень 

2022 року. 

Індекс Останній 

показник 

Високий 

показник 

Низький 

показник 

Змінна 

показника 

Змінна, % 

PFTS 519.20 519.20 519.20 0.00 0.00 

UX 1,718.50 1,718.50 1,718.50 0.00 0.00 

 

Джерело: систематизовано автором на основі джерела [6]. 

 

 



202 

Аналізуючи дані таблиці 2, ми бачимо, що показник індекса PFTS (Україна) 

з  лютого 2022 року не змінився і до сьогодні. Це зумовлено тим що робота 

української біржі зупинила свою діяльність в наслідок вторгнення росії на 

території України.  

 Основні компанії, акції яких торгуються на «Українській біржі» не дають 

інформації про свою діяльність в умовах воєнного стану. Тим часом, обіг цінних 

паперів, крім «військових» облігацій залишається призупиненим. 

Міністерство фінансів продовжує розміщувати «військові» облігації для 

фінансування бюджету. На первинному аукціоні 12 квітня Мінфін залучив                 

6,2 млрд грн. Ставка дохідності для «військових» ОВДП з погашенням у 

наступному році становить 11%. 

За минулий тиждень, котирування для 5-річних українських суверенних 

єврооблігацій знизилася на 1,3% до 38,3 центів за долар номіналу, що дає 

дохідність до погашення 39,5%. Вартість 10-річних євробондів України впала на 

8,1% до 34,1 центів (дохідність до погашення 27,6%). 

На валютному ринку був дозвіл банкам поновити продаж готівкової валюти 

населенню. Порівняно з лютим у березні обсяг операцій з готівковою валютою, 

що потрапили до статистики Нацбанку, упав майже в 20 разів. 

За умовними розрахунками, збитки України від вторгнення Росії вже 

перевищили 80 млрд дол. Держава запросила у країн Великої сімки фінансову 

підтримку у розмірі 50 млрд дол. На початку березня МВФ екстрено виділив 

українському уряду транш допомоги в розмірі 1,4 млрд дол. [1]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, фондовий ринок 

є одним з найпопулярніших фінансових ринків. З дня його створення до сьогодні 

він розвивається та удосконалюється. Завдяки регулювання з боку держави 

даний ринок не має перебою і ефективно працює, тим самим покращуючи 

економіку країн, та світу в цілому. Що стосується України, то їй є до чого йти і 

чого досягати. Для цього потрібен час і досвід зарубіжних партнерів. Із-за 

недовіри людей до інвестицій та держави ми бачимо негативний результат в 

якості низьких показників фондового ринку. Проте, в України є майбутнє в 

цьому напрямку, потрібно лише гарантія безпеки вкладів з боку держави. 
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Фондові біржі - це централізоване місце, яке об’єднує корпорації та уряди, 

щоб інвестори могли купувати та продавати акції. Фондова біржа не володіє 

акціями, але вона діє як ринок, де покупці акцій зв’язуються з продавцями акцій. 

Основна відповідальність фондової біржі полягає в забезпеченні належної 

ліквідності на ринку. Чим більша біржа, тим більше зацікавлених сторін. 

Отже, фондовий ринок є одним з найпопулярніших фінансових ринків. З дня 

його створення до сьогодні він розвивається та удосконалюється. Завдяки 

регулювання з боку держави даний ринок не має перебою і ефективно працює, 

тим самим покращуючи економіку країн, та світу в цілому. Що стосується 

України, то їй є до чого йти і чого досягати. Для цього потрібен час і досвід 

зарубіжних партнерів. Із-за недовіри людей до інвестицій та держави ми бачимо 

негативний результат в якості низьких показників фондового ринку. Проте, в 

України є майбутнє в цьому напрямку, потрібно лише гарантія безпеки вкладів з 

боку держави. 
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АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФІНАНСОВОМУ 

РИНКУ УКРАЇНИ 

У статті розглянуто основні інструменти інвестиційної діяльності на 

фінансовому ринку України в розрізі фондового ринку,  а також проведено аналіз 

обсяг торгів фінансовими інструментами з розподілом за операторами 

організованих ринків капіталу України. 

Ключові слова: фінансовий ринок, фондовий ринок, інвестиційна діяльність 

Постановка проблеми. Інвестиційна діяльність є важливим чинником, 

який впливає на економіку будь-якої країни та на її загальний розвиток в цілому. 

Правильно побудована та налагоджена система інвестування на ринку цінних 

паперів може забезпечити значний ріст фінансового ринку країни та розвиток 

усіх галузей економіки, оскільки таким чином буде забезпечено стабільний 

приток коштів у вигляді іноземних та вітчизняних інвестицій. За допомогою 

таких інвестицій відбуватиметься фінансування економіки, компаній які ведуть 

свою діяльність на території України, таким чином будуть створені нові 

підприємства, буде створено більше робочих місць, збільшиться конкуренція на 

ринку, що призведе до покращення ефективності підприємств та до збільшення 

внутрішнього валового продукту України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Було проведено багато 

досліджень щодо різних способів аналізу фондового ринку, як засобу 

полегшення прийняття розумних інвестиційних рішень. Проблеми, пов’язані з 

ризиками інвестування в Україні та розробкою інвестиційних стратегій на 

фондовому ринку не були залишені без уваги таких вчених, як: С. Черкасова,                

Г. Гайдай, А. Федоренко, С. Реверчук, З. Ватаманюк, М. Кушнір та інших. 

Мета статті. Метою статті є оцінка наявних тенденцій розвитку 

інвестиційної діяльності на фінансовому ринку України та аналіз цінних паперів 

на фондовому ринку, як інструменту інвестицій. 
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Виклад основного матеріалу. Одним з найважливіших трендів світової 

економіки на межі ХХ та ХХІ століть стало збільшення значення та ролі 

фондового ринку як домінуючого елемента ринкової економіки, яка є 

ефективним механізмом трансформуючим заощадження в інвестиції, 

переміщуючим ресурси між галузями економіки, механізмом, який стабілізує 

макроекономічне становище та забезпечує умови економічного росту. 

Найбільш потужною частиною фінансового ринку розвинених країн є ринок 

цінних паперів. Він є лідером за кількістю здійснених операцій та за 

багатогранністю фінансових інструментів, що обертаються на ньому. У країн з 

економікою, що трансформується, розвиток фондового ринку є важливим 

показником успішно проведених ринкових реформ та показником лібералізації 

економіки. У загальному, визначення фондового ринку можна трактувати як 

систематизовані економічні відносини з забезпечення інтересів тих, хто емітує, 

інвестує, та виступає посередником, щодо емісії та обігу цінних паперів. 

Фондовий ринок є широким економічним поняттям, його також можна 

визначити як частину фінансового ринку, на якій відбувається циркуляція 

специфічних фінансових інструментів. 

Суб’єктами фондового ринку є: емітенти, інвестори, біржові посередники, 

організації, що обслуговують ринок, органи регулювання та нагляду. 

Кожен окремий суб’єкт наслідує власну мету, але спільним серед них є 

бажання отримати фінансові ресурси. Винятком є лише органи регулювання та 

нагляду, метою яких є встановлення правил, та контроль за їх дотриманням. 

Метою емітента є залучення грошових коштів до статутного капіталу від 

емісії цінних паперів. Інвестори бажають отримувати дохід від вкладених коштів 

і набути відповідних прав. Біржові посередники мають на меті отримання 

доходу, а саме комісії, від операцій, проведених з цінними паперами. Організації, 

що обслуговують ринок отримують дохід від надання платних послуг 

споживачам, постачальникам і торговцям на фондовому ринку. 

Для розуміння інвестиційної стратегії на фондовому ринку України варто 

визначити які фінансові інструменти користуються попитом на фондовому 
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ринку України, структуру та обсяги торгів фінансових інструментів (табл.1), до 

того ж потрібно звернути увагу на операторів організованих ринків капіталу 

(табл. 2), визначити їх обсяги торгів та частку, яку займає кожен оператор у 

загальному об’ємі торгів. 

Таблиця 1 – Обсяг торгів фінансовими інструментами на операторах 

організованих ринків капіталу з розподілом за видом фінансового інструменту.в 

Україні протягом 2015-2021 р.р., млн грн. 

Джерело: побудовано автором на основі [1]. 

 

З таблиці 1 бачимо, що загальний обсяг торгів фінансовими інструментами 

на фондовому ринку України починаючи з 2017 року має тенденцію росту і 

показує позитивний приріст з кожним наступним роком. Так, у 2017 році 

загальний обсяг торгів складав 205802,50 млн. грн., а вже у наступному 2018 році 

цей показник складав 260870,78 млн. грн., що на 55068,28 млн. грн. більше, ніж 

у 2017 році. Така тенденція прослідковується аж до 2021 року. 

Для того, щоб зрозуміти, яку частку в загальному обсязі торгів займає кожен 

вид фінансових інструментів варто також звернути увагу на структуру обсягу 

торгів фінансовими інструментами на фондовому ринку в Україні. Для цього 

візьмемо дані за 2021 рік, на основі яких було створено діаграму на рисунку 1. 

Обсяг торгів Державними облігаціями України за 2021 рік склав                

443376,88 млн. грн  Наступним ідуть облігації підприємств з обсягом                

2395,05 млн. грн., одразу за ними- акції з показником у 695,38 млн. грн. 

Роки Акції 
Облігації 

підприємств 

Державні 
облігації 
України 

Інвестиційні 
сертифікати 

Дерива-
тиви 

Інші фінансові 
інструменти 

Загальний 
підсумок 

2021 695,38 2395,05 443756,88 15,74 37,17 5060,35 451960,57 

2020 604,80 927,56 328653,97 50,85 23,37 5149,87 335410,42 

2019 363,48 8761,87 295249,47 331,81 209,54 49,56 304965,73 

2018 1 215,95 10 267,00 246 474,66 272,01 2 641,15 – 260 870,78 

2017 5051,56 6120,09 189555,01 51,83 5018,99 5,02 205802,50 

2016 2 179,96 9 433,74 211 257,15 395,30 1 190,40 12496,74 236 953,29 

2015 5 810,88 13 604,11 253 319,74 2 170,15 6 516,48 9349,67 290 771,03 
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Деривативи та інвестиційні сертифікати мають обсяги у 37,17 млн. грн та                

15,74 млн. грн відповідно. Загальний обсяг торгів усіх інших фінансових 

інструментів склав 5060,35 млн. грн. 

 

Рисунок 1 – Структура загального обсягу торгів на організованих ринках 

капіталу за видом фінансових інструментів в Україні за 2021 рік. 

Джерело: побудовано автором на основі [1]. 

 

З наведеного рисунку видно, що левову частку в загальному обсягу торгів 

на фондовому ринку займають Державні облігації України, а саме 98,18% від 

усього обсягу, усі ж інші фінансові інструменти загалом займають менше 2% 

обсягу. 

Дуже важливо також розуміти які організатори торгівлі ведуть свою 

діяльність на території України, та які обсяги торгів має кожен із них. 

У реєстрі професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних 

ринків Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  станом на               

2022 рік визначено 4 оператори організованих ринків капіталу, а саме: Публічне 

акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива»; Акціонерне товариство 

«Фондова біржа ПФТС»; Приватне акціонерне товариство «Українська 

міжбанківська валютна біржа»; Акціонерне товариство «Українська біржа». 

Основной

Основной

Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Акції Облігації підприємств Державні облігації України
Інвестиційні сертифікати Деривативи Інші фінансові інструменти



208 

У таблиці 2 представлено обсяг торгів фінансовими інструментами кожного 

з вищевказаних операторів організованих ринків капіталу в Україні за                

2015-2021 роки. 

Таблиця 2 – Обсяг торгів фінансовими інструментами з розподілом за 

операторами організованих ринків капіталу за 2015-2021 р.р., млн грн. 

 
Українська 

біржа 
ПФТС УМВБ Перспектива 

Усього 

разом 

2021 13290,61 221543,78 13,12 217113,06 451960,57 

2020 2413,95 131534,53 6,77 201455,17 335410,42 

2019 3840,18 114757,94 4,36 186363,23 304965,71 

2018 20992,16 112518,20 34,94 127324,98 260870,28 

2017 13405,45 64344,47 0,00 127425,03 205174,95 

2016 3 536,08 95 023,54 21,71 136 296,56 234877,89 

2015 6 692,43 53 621,41 118,67 224 455,51 284888,02 

Джерело: побудовано автором на основі [1]. 

 

З наведеної таблиці зрозуміло, що лідерами за обсягом торгів в Україні за 

період з 2015 по 2021 рік є Акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» та 

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива», на третьому 

місці знаходиться Акціонерне товариство «Українська біржа», а останнім за 

обсягами є Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна 

біржа» обсяги торгів якої зовсім незначні порівняно з іншими. 

Протягом 2015-2020 років безумовним лідером за обсягом торгів 

залишалося Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива», 

найближчим конкурентом за цим показником було Акціонерне товариство 

«Фондова біржа ПФТС». У 2021 році Акціонерне товариство «Фондова біржа 

ПФТС» стало першим оператором організованих ринків капіталу за обсягами 

торгів з показником у 221543,78 млн грн, обігнавши давнього лідера Публічне 
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акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» яке завершило 2021 рік з 

показником 217113,06 млн грн, що на 4430,72 млн грн менше ніж у лідера. 

Можна бачити, що більшу частину обсягу торгів займають Акціонерне 

товариство «Фондова біржа ПФТС» з часткою у 49,018% та Публічне акціонерне 

товариство «Фондова біржа «Перспектива» з часткою 48,038%. Акціонерне 

товариство «Українська біржа» займає частку у 2,941%, а Приватне акціонерне 

товариство «Українська міжбанківська валютна біржа» займає зовсім незначну 

частку у 0,003%. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Аналізуючи наведені 

дані, можна дійти висновку, що головним об’єктом інвестиційної діяльності на 

фондовому ринку України є Державні облігації України. Вони складають понад 

98% усього обсягу торгів на організованих ринках капіталу в нашій країні. 

Можна точно сказати, що на фондовому ринку України домінують боргові цінні 

папери, а держава відіграє роль головного емітента. У той же час торгівля 

іншими цінними паперами мінімальна. Головними операторами організованих 

ринків капіталу є Акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» та Публічне 

акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива», а їх сукупний обсяг 

торгів складає близько 97% від загального, менше 3% загального обсягу торгів 

фінансовими інструментами в Україні припадає на Приватне акціонерне 

товариство «Українська міжбанківська валютна біржа» та Акціонерне 

товариство «Українська біржа». 
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СУЧАСНИЙ СТАН НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ  

БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ 

У статті досліджено розвиток національного ринку банківських металів за 

останні п’ять років. Розглянуто зміну облікової ціни на банківські метали в 

Україні та банки які здійснюють такі операції. Доведено, що в умовах 

невизначеності операції банків на ринку банківських металів можна 

охарактеризувати як висхідний тренд із сильним коливанням. 

Ключові слова: фінансовий ринок, банківські метали, облікова ціна, фінансові 

інструменти, фінансовий посередник 

Постановка проблеми. Увага до банківських металів зростає, так як процес 

економічної глобалізації напряму підлеглий розвитку фінансового сегменту, 

ефективності державних установ, якості внутрішньої макроекономічної політики 

та торгівельної інтеграції, що являється фінансовим активом та знаряддям 

довгострокового заощадження фізичних осіб, а банківських установ як 

фінансових посередників посильним напрямком для впровадження у свою 

діяльність цього напряму банківських операцій. На відміну від ювелірних 
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виробів, банківські метали не містять іншої ціни, крім вартості металу та 

несуттєвих витрат на виготовлення й оплату банківських послуг. На жаль, в 

умовах сьогодення, за великої пропозиції переліку банківських операцій, 

використовуються лише операції із банківськими металами які пов’язанні із 

купівлею золотих чи срібних злитків або інвестиційних монет. 

Аналіз сучасних досліджень та публікацій дає можливість зробити 

висновок, що вирішенню даної проблеми присвячено небагато праць відомих 

вітчизняних авторів. Питання щодо розвитку та функціонування ринку 

банківських металів, зокрема, ринку золота досліджувались у роботах таких 

провідних вчених, як О. Дзюблюк, А. Герасимович, В. Міщенко, 

В. Михальський, А. Мороз, Л. Кузнєцова, , Ю. Руснак. 

Метою статті є дослідження розвитку національного ринку банківських 

металів. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі національний ринок 

металів умовно поділяється на два відокремлених ринки:  

1. Ринок банківських металів, до функцій якого відносяться всі банківські 

операції, які пов’язані із золотом, сріблом, платиною чи паладієм та які повинні 

відповідати міжнародним стандартам. Цей ринок контролюється Національним 

банком України. 

2. Ринок дорогоцінних металів, функціями якого є обслуговування потреби 

суб'єктів підприємницької діяльності в золоті, якість котрого не узгоджується з 

міжнародними стандартами. Контроль над ринком здійснює Міністерство 

фінансів України [6].  

Операції з банківськими металами здійснюється окремо по кожному з видів 

банківських металів (золото, срібло, платина та паладій). Маса банківського 

металу може бути виражена в грамах та в тройських унціях. Облікова вагова 

одиниця банківських металів — тройська унція (31,1034807 грам).  Найвищими 

пробами банківських металів визначають: для золота – 999,5; для срібла – 999,0; 

для платини та паладію – 999,5 [5].  

Щодня Національний банк України встановлює офіційні облікові курси 
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банківських металів. Курси банківських металів установлюються залежно від 

кон’юнктури міжнародного і внутрішнього ринків. Банком можуть 

установлюватися тарифи на проведення таких операцій із банківськими 

металами: 

1. Відкриття/закриття рахунка; 

2. Переказ на інші рахунки; 

3. Зарахування на рахунок (прийом)/списання з рахунка (видача) 

банківських металів; 

4. Видача виписок, довідок про рух банківських металів за рахунком [25]. 

Вважаємо за доцільне спершу розглянути зміну облікової ціни на банківські 

метали в Україні за 2017–2021 рр. які представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Облікова ціна НБУ на банківські метали за період 2017-2021 рр. 

(станом на кінець року), грн. 

Код металу Назва металу 
Курс (грн./1 тройський унцій) 

2017 2018 2019 2020 2021 

959 XAU Золото 35757,26 34898,02 35802,17 53142,38 49294,19 

961 XAG Срібло 461,15 402,90 423,27 728,68 626,54 
962 XPT Платина 25489,00 21744,34 22532,45 29034,93 26611,12 
964 XPD Паладій 28731,02 34044,17 44989,33 66024,77 53053,92 
Джерело: систематизовано та побудовано автором на основі [7]. 

 

Як ми можемо побачити у вищезазначеній таблиці 1 зібрано показники 

облікової ціни НБУ на банківські метали таких типів як: золото (XAU), срібло 

(XAG), платина (XPT), та паладій (XPD). В період з 2017 року по 2019 рік, 

показники курсу ціни на золото, срібло та платину коливались та незначно 

зменшились, але в 2020 році курс на ці метали почав зростати. А от показники 

ціни на такий метал як паладій, поступово зростав протягом всього періоду, 

окрім 2021 року.  

Короткий аналіз облікової ціни на ці метали обумовили перетворення їх в 

надійний фінансовий актив, який характеризується можливістю забезпечити 

захист заощаджень людей в періоди сильного інфляційного розвитку економіки 

країни та коливань на валютному ринку. Останнім часом ринкові ціни золота, 
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срібла, платини, паладію та інших дорогоцінних металів на світових ринках 

проявляють постійну та довготривалу тенденцію до зростання, що дозволяє 

розглядати ці активи ще й як високоприбуткові. Більш детально можна 

розглянути в нижченаведеному (рисунку 1). 

Рисунок 1 – Динаміка облікових цін НБУ на банківські метали за 2017-2021 рр. 

Джерело: систематизовано та побудовано автором на основі [7] 

В даному рисунку 1 ми можемо побачити, що облікова ціна на банківські 

метали в 2020 році досягнула вищого показника. А от пізніше, вже в 2021 році 

ціна на метали знизилась, тобто, золото на 3 838,12 гривень, срібло –                

102,14 гривень, платина – 2 423,81 гривень, і паладій – 12 970,85 гривень [7]. 

Банківські злитки – це є основний та найбільш популярний спосіб 

зберігання дорогоцінного металу. Вони компактні, практично займають мало 

місця й випускаються стандартизованими за пробою та масою металу. Клієнтів 

банків цікавить не тільки придбання дорогоцінного металу, але й більш складні 

способи інвестицій, наприклад золоті депозити, це приносить фіксовану 

прибутковість незалежно від коливання курсу цін на метал. Операції із 

дорогоцінними металами після їхньої демонетизації зосередились на ринку 
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банківських металів, що є основною складовою ринку фінансових послуг та 

входить у структуру валютного ринку [11]. 

В наступному аналізі розглянуто банки які здійснюють операції з 

банківськими металами, тобто їхній обсяг операцій. Виокремивши в нижче 

наведеній таблиці 2 більш відомі банки України, можна побачити всі показники 

які розділено по роках та групах. 

Таблиця 2 – Обсяги операцій банків, що здійснюють операції з банківськими 

металами за 2017-2021 рр., тис. грн. 

№ Назва банківської установи 2017 2018 2019 2020 2021 

 Банківські установи з державною часткою 

1 AТ «КБ « Приватбанк» 33 846 34 494 34 823 68 108 89 733 

2 AБ « Укрексімбанк» 58 987 61 197 83 634 70 919 68 409 

3 AТ «Укргазбанк» 19 363 17 611 11 160 10 951 10 544 

4 AТ «Ощадбанк» 57 012 56 310 33 712 31 247 29 939 

 Усього 150 227 169 612 163 329 181 225 198 685 

 Банківські установи що належать до іноземних банківських груп  

5 
AТ «Райффайзен Банк 
Aваль» 

107 431 109 168 55 542 56 245 58 181 

6 AТ «ОТП банк» 1 856 2 675 4 645 5 859 8 357 

7 AТ «Ідея Банк» 210 133 89 48 36 

8 AТ «Правекс банк» 20 153 19 497 15 940 14 966 12 805 

9 AТ «Кредобанк» 128 154 14 439 6 191 4 455 

 Усього 129 778 131 627 90 655 83 309 83 834 
 Банківські установи з приватним капіталом 

10 
Акціонерний банк 
«Південний» 

1 781 2 011 12 498 10 681 10 116 

11 AКБ «Індустріал банк» 3 935 5 110 13 781 19 860 22 430 

12 AТ «АБ «Радабанк» 2 808 3 613 17 567 26 504 30 343 

13 AТ «АКБ «Конкорд» 7 463 8 429 9 079 9 191 9 301 

14 AТ «Комінвестбанк» 8 114 7 007 5 374 1 037 976 

15 AТ «Таскомбанк» 698 737 785 1 304 1 765 

 Усього 21 991 26 907 59 084 48 896 74 931 

 Усього зі всіма банками 301 996 328 146 313 068 313 430 357 450 
Джерело: систематизовано та побудовано автором на основі [6]. 
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Відповідно до даних таблиці 2, можна сказати, що кількість банків, які 

пропонують своїм клієнтам операції з банківськими металами за групами 

відповідно до капіталу країни, за досліджуваний період з 2017-2021 роки суттєво 

не змінювалась. Банками-лідерами на ринку банківських металів можна 

виокремити такі банки як: AТ КБ «ПриватБанк», AТ «Райффайзен Банк Аваль», 

AБ «Укргазбанк», АТ «Правекс банк» та AКБ «Індустріал-банк». Потенційно для 

розвитку ринку банківських металів є всі сприятливі умови для них, тому що 

лише 40% банків пропонують своїм клієнтам операції з банківськими металами. 

Таким чином, проведений аналіз про здійснення банками операцій з 

банківськими металами на національному ринку банківських металів дає змогу 

зробити висновок до даної таблиці 2, що кількість банків становить менше 

половини, проте рівень розвитку фінансових інструментів цього сегмента 

фінансового ринку ще досить незначний. Здійснення аналізу операцій з 

банківськими металами та визначення їх ефективності банк робить залежно від 

обсягів та напрямів операцій. Банки використовують нові технології проведення 

операцій на фондовому ринку, на ринку позикових капіталів, використовують 

похідні фінансові інструменти, приймають участь у розміщенні облігацій,  

активно впроваджують операції з банківськими металами та розширюють 

діяльність на валютному ринку [1]. 

На відміну від операцій купівлі і продажу злитків та монет такі операції 

проводяться без фізичного руху банківських металів через касу [6]. Курси за 

такими операціями залежать тільки від поточних світових котирувань 

банківських металів та обсягу операції, оскільки при проведенні таких операцій 

відсутні витрати на виготовлення і ввезення цих злитків. Банківські метали без 

фізичного постачання є більш ліквідні у порівнянні зі злитками, оскільки не 

прив'язані до кон'юнктури українського ринку. Також може бути знятий 

клієнтом з рахунку у вигляді злитків за умови сплати комісії. Для більшого 

ознайомлення слід розглянути (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Динаміка обсягів операцій, здійснені банками, які виконують 

операції з банківськими металами за 2017-2021 рр., тис. грн 

Джерело: систематизовано автором на основі [7]. 

 

Виходячи з показників які вищезазначені в рисунку 2 можна побачити 

загальний обсяг здійснених операцій банківськими установами які були 

розділені по групах, тобто банки з держаною часткою капіталу, і вони мають 

найбільші показники серед інших банків, які були зазначені в таблиці 2, також 

банки які належать до іноземних банківських груп, і їх показники є середніми, і 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. За результатами 
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зазначити, що відсутність попиту на депозити в банківських металах в Україні 
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зумовлена тим, що операції з банківськими металами не гарантуються «Фондом 

гарантування вкладів», що є великим недоліком у чинному законодавстві, а його 

вдосконалення дало б змогу банкам більш розгорнуто займатися цією справою. 

Подальшими векторами дослідження у визначеному напрямку стане аналіз 

національного ринку банківських металів в умовах війни та пошук шляхів його 

розвитку в післявоєнний період  
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ПРОБЛЕМАТИКА ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

У статті розглянуто проблеми розвитку фінансового ринку та його значення 

для економічного зростання країни і особливостей державного регулювання 

фінансового ринку України. Визначено напрями вдосконалення функціонування 

вітчизняного фінансового ринку. Визначено необхідні та достатні умови 

розвитку сегментів фінансового ринку України.  
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Ключові слова: інструменти фінансового ринку, фінансова криза, фінансові 

ресурси, фінансовий ринок, фондовий ринок.  

Постановка проблеми. Розвиток світового фінансового ринку привів до 

появи великої кількості фінансових інструментів та цінних паперів, що 

відіграють досить важливу роль на сучасному ринку. Однак фінансовий ринок 

України функціонує досить незначний період порівняно з ринками економічно 

розвинутих країн, має певні недоліки, які слід усунути, але для цього потрібно 

дослідити тенденції, що склались на вітчизняному та міжнародному 

фінансовому ринках. Саме тому актуальною проблемою залишається 

дослідження стану та перспектив розвитку фінансових інструментів в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність та проблематику 

застосування фінансових інструментів на вітчизняному фінансовому ринку 

освітлювали у своїх наукових роботах, такі видатні вчені-економісти, як  

Шелудько Б.М., Мельник В.А., Примостка Л.О., Батяєва Т.А., Крамаренко Г.А., 

Лютий І.О., Барановський О.І., Алексеєнко Л.М., Герасименко О.В., 

Ярошенко С.П., Опарін В.М. та інші. 

Мета статті. Метою дослідження є розгляд проблематики та напрямів 

вдосконалення функціонування вітчизняного фінансового ринку. 

Виклад основного матеріалу. Вітчизняному фінансовому ринку України 

належить роль невід’ємного атрибуту ринкової економіки держави. 

Характерною рисою для нього є відносини, що реалізуються на етапах розподілу 

та перерозподілу фінансових ресурсів і коштів внаслідок процесу розширеного 

відтворення. Тож його слід сприймати у якості специфічної сфери грошових 

відносин, що є результатом руху фінансових фондів між державою, юридичними 

та фізичними особами за допомогою спеціалізованих фінансових інститутів [1]. 

Оскільки фінансовий ринок функціонує в Україні недовго у порівнянні з 

ринками економічно розвинутих країн, він має певні проблеми, що потребують 

усунення. Для цього необхідно провести ретельне дослідження тенденцій. Що 

переважають на міжнародному фінансовому ринку.  

Можна виділити три основні проблеми, що заважають швидкому розвитку 

фінансового ринку України: мобілізація ресурсів; недорозвиненість та 

недосконалість фінансової системи; відсутність узгодженого законодавства. 
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На сучасному етапі  економіки розвинених країн уповільнюються, досягши 

певного рівня, тому інвестиції у економіку країн з перехідною економікою мають 

великий потенціал зростання. Ця обставина вимагає значного прискорення 

розвитку фінансового ринку України. 

У той час, проблемою українського фінансового ринку є відсутність у нього 

достатньої кількості фінансових ресурсів для задоволення інвестиційного 

попиту зі сторони реального сектору економіки. Для того, щоб вирішити дану 

проблему, необхідно створити умови, що дали б можливість додаткового 

залучення внутрішніх фінансових ресурсів, таких як заощадження громадян 

України, до інвестиційної діяльності країни, а також створення привабливих 

умов для інвесторів. 

Розглянемо більш детально причини повільного розвитку ринку фінансових 

послуг. Проблема мобілізації ресурсів є однією з найважливіших серед тих, що 

перешкоджають розвитку фінансового ринку України. Її можна усунути шляхом: 

‐ розгляду банківських установ у якості об’єктів акумулювання 

фінансового капіталу (раніше банків була надмірна кількість, у зв’язку з чим 

фінансові ресурси були досить розпорошеними, однак після фінансової кризи із 

значним їх зменшенням відбулося стимулювання групування ресурсів; до того ж 

велика кількість грошових коштів знаходиться у безготівковій формі та 

обслуговує внаслідок цього «тіньовий капітал»); 

‐ нагромадження та інвестування фінансового капіталу за допомогою 

різних учасників фондового ринку (інвестиційних компаній, фондів, трастових 

компаній).  

Таким чином, фінансовий ринок, здатний до швидкої мобілізації внутрішніх 

фінансових ресурсів та утримання конкурентних позицій на міжнародному 

ринку капіталів, життєво необхідний для держави, що прагне змінити перехідну 

економіку на розвинену. 

Ще одним недоліком у економічній системі України є недосконалість 

фінансової системи. Це пов’язано з складною фінансово-економічною ситуацією 

у країні.  Проявом цього є низький рівень капіталізації українських банківських 

установ, що, у результаті, вказує на їх неконкурентоздатність у порівнянні з 

іноземними банками, кількість яких в Україні повільно зростає. 
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Також такі фактори, як структурно-технологічна незбалансованість 

економіки, монополізація виробництва, катастрофічна зношеність основних 

фондів, посилення інфляції впливають на активну диференціацію 

платоспроможного попиту, оскільки основна маса грошових коштів 

концентрується у фінансовому секторі економіки та підприємств нефінансового 

сектору, що спеціалізуються у сфері обміну. 

Внаслідок воєнних дій, що проходять на території України, економічний 

стан країни характеризується кризою, що тягне за собою наступні наслідки: 

- хронічна незбалансованість доходів та видатків державного бюджету; 

- активне зростання державних боргів; 

- нераціональна структура бюджетних витрат; 

- неоптимальний рівень податкових надходжень для формування бюджетів 

усіх рівнів. 

Основні напрямки протидії фінансовій кризі зображені на рисунку 1: 

 

Рисунок 1 – Заходи для протидії фінансовій кризі. 

Джерело: сформовано автором на основі  [4]. 

 

Для збільшення результативності фінансового ринку України потрібно 

впроваджувати фінансову та стабілізаційну політику, що спрямовані на 

оптимізацію виконання фінансових завдань, що входять у сферу компетенції 

державної та міської влади; розвиток механізму пенсійного та медичного 

Напрямки подолання фінансової кризи 

запровадження жорсткого режиму економії відносно державних витрат 

з’ясування доцільності фінансування певних соціальних витрат 

скорочення кількості державних боргів для покриття дефіциту державного бюджету 

покращення інструментів акумуляції коштів для інвестиційної сфери особистих 
нагромаджень населення 

оптимізація податкових надходжень до бюджету країни
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страхування; підтримання механізму випуску корпоративних облігацій, що 

розраховані на внутрішній та зовнішній ринки; пожвавлення розвитку інститутів 

та інструментів фондового ринку [2]. 

Фінансовий ринок займає важливе місце в економіці держави, адже суттєво 

впливає на всі її сектори. Наприклад, розвиненість страхового ринку, пенсійних 

фондів та небанківського сектору в об’єднанні здійснює значний вплив на усе 

населення країни. Однак в Україні виділяється акцентування  на певних секторах 

фінансового ринку, в той час як необхідно досягти рівного розвитку у всіх 

секторах.  

Таким чином, роль найбільших учасників фінансового ринку в Україні 

належить комерційним банкам та страховим компаніям, адже саме їм належить 

істотна частка фінансових ресурсів. У той час, як відповідно до аналізу 

економістів покриття страхового поля в Україні сьогодні складає 5%. У країнах 

з розвиненою економікою цей показник дорівнює близько 90 %. Це свідчить про 

неефективність функціонування української економіки [7]. 

Відповідно до даних Національної комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг можна стверджувати, що фінансовий ринок України характеризується 

ризьким рівнем капіталізації. Це спричинено незбалансованою системою 

введення підприємницької діяльності, низькою ефективністю корпоративного 

управління та рядом інших економічних чинників [25]. Оскільки кожен сектор 

фінансового ринку має свої індивідуальні недоліки, то й шляхи їх подолання 

також треба розглядати окремо. 

Тож банківські та небанківські установи потребують підвищення ролі та 

розширення функцій наглядових рад. Також необхідним заходом є покращення 

системи гарантування вкладів населення, адже у населення досить низький 

рівень довіри до банківського сектору. 

Для страхового сектору варто запровадити накопичувальну систему 

пенсійного страхування. Це матиме значний вплив на розширення фінансового 

інструментарію на внутрішньому фінансовому ринку [7]. 

Ще однією причиною розбалансованості фінансового ринку є 

недосконалість законодавства. Її вирішення полягає у впровадженні цілісної 
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довгострокової стратегії розвитку фінансового сектору України, координації у 

діях органів влади, що безпосередньо мають вплив на регулювання фінансового 

ринку, розроблення та узгодження концепції розвитку законодавчого поля 

фінансового сектору, що полягає у прийнятті низки законопроектів, що 

регламентують діяльність окремих видів небанківських фінансових установ та 

доповнюють вже наявну законодавчу базу щодо фондового ринку та 

банківського сектору [7]. 

Фондовий ринок України має цілу низку проблемних питань, що 

перешкоджають активізації купівлі-продажу цінних паперів в Україні, внаслідок 

чого розвиток у цьому секторі відбувається дуже повільно. Це пояснюється 

такими причинами (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Недоліки фондового сектору України. 

Джерело: сформовано автором на основі [6]. 

 

Серед усіх небанківських фінансово-кредитних установ  домінуючу 

позицію посідають страхові компанії, що на фінансовому ринку займають не 

перше місце, однак здійснюють акумулювання близько 53% усіх фінансових 

активів та мають великий потенціал впливу на розвиток вітчизняного 

підприємництва внаслідок розміщення страхових резервів у реальному секторі 

економіки [5]. 

Причини повільного розвитку 
фондового ринку 

непостійність чинного законодавства, 
пов’язаного з ринком цінних паперів, 

що постійно змінюється 

недостатня розвиненість 
інфраструктури ринку 
фінансових послуг 

значний вплив «тіньової» 
економіки 

незахищеність інвесторів брак інноваційних 
інструментів

відсутність дієвих механізмів 
покарання за недотримання 
чинного законодавства 
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Найпопулярніші види страхування представлені: автострахуванням; 

страхуванням вантажів та багажу; страхуванням кредитів; медичним 

страхуванням; страхуванням  відповідальності перед третіми особами; 

страхуванням медичних витрат. 

Глобальна інтеграція ринків фінансових послуг впливає на економіку 

кожної країни, тому досягнення конкурентоспроможного ринку фінансових 

послуг є важливою стратегічною ціллю. Тому недостатнє нормативне 

регулювання базових аспектів функціонування небанківських фінансових 

установ є важливою перепоною на шляху до розвинутої економічної системи. 

У зв’язку із вищеназваними недоліками фінансової системи України дуже 

важливо, щоб уряд застосував важелі регулювання фінансового ринку, адже саме 

завдяки їм відбувається створення ефективної моделі економіки та зростання 

рівня захисту всіх учасників. Внаслідок відсутності єдиної державної стратегії 

розвитку фінансових послуг в Україні, нестабільної економічної ситуації та 

низького рівня довіри до небанківських фінансових установ серед населення 

відбувається негативний вплив на розвиток секторів фінансового ринку в 

Україні. 

Повинна бути створена стратегія, основними цілями якої є: 

‐ побудова результативної системи регулювання діяльності 

небанківських фінансових установ, особливо тих її видів, що чітко та повноцінно 

не регулюються законодавчим полем, та відповідно органів регулювання та 

нагляду за ними з чітко визначеними засадами, метою, функціями та механізмом 

реалізації; 

‐ забезпечення ефективного законодавства стосовно всіх секторів 

фінансового ринку та стабільності у політичному та економічному середовищі; 

‐ розроблення стратегії розвитку фінансового ринку України, що має 

передбачати розробку та прийняття ряду законопроектів, що 

регламентуватимуть як діяльність майже нерегульованих секторів фінансового 

ринку, так і доповнять уже існуючу законодавчу базу щодо фондового ринку та 

банківського сектору; 
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‐ визначення довготермінової програми із збільшення ролі небанківського 

фінансового сектору загалом та окремих видів небанківських фінансових 

установ зокрема [3]. 

Однак основною ціллю для уряду є забезпечення ефективного регулювання 

фінансового ринку, що передбачає уніфікацію норм регулювання у всіх секторах 

та покращення роботи державних регуляторів. Відповідно шляхи стабілізації 

економічного стану характеризуються постійним моніторингом діяльності 

фінансових установ, ліквідацією неплатоспроможних учасників фінансового 

ринку, підвищенням фінансової грамотності громадян України, диверсифікацією 

ризиків та іншими шляхами. 

Дослідження систем регулювання фінансового ринку в закордонній практиці 

дозволяє зробити такі висновки: 

1) збільшення тенденції об‘єднання регулятивних функцій у рамках однієї 

установи для багатьох країн світу, тому передумовою для створення єдиного  

регулятора  в  Україні було урахування загальносвітових тенденцій; 

2) залежність структури державних органів, що здійснюють регулювання  

ринку фінансових послуг, від моделі ринку, що прийнята у конкретній країні, рівня 

централізації управління в країні й ступеня автономії регіонів; 

3)  більшість розвинутих країн користуються концепцією, що передбачає 

об‘єднання регуляторних функцій і створення єдиного органу нагляду й 

регулювання. Переваги такого підходу підтверджують не лише інтеграція багатьох 

фінансових посередників у фінансові групи в Європі, а й переорієнтація 

національних систем регулювання з аспектів безпеки фінансових посередників і 

професійних учасників ринку фінансових послуг на концепцію захисту інвестора. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Внаслідок дослідження 

зарубіжного досвіду функціонування фінансового ринку та фінансових 

інструментів можна стверджувати про те, що українські фінансові установи лише 

розпочинають застосування міжнародних практик у своїй діяльності через 

застосування таких фінансових інструментів, як недержавне пенсійне забезпечення, 

іпотечне кредитування, персональні  інвестиційні  фонди. Також важливе місце у 
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процесах інтеграції зарубіжного досвіду займає диверсифікація, що передбачає 

диверсифікацію  ризиків, диверсифікацію ресурсів, диверсифікацію  активів,  

диверсифікацію регіональної мережі, диверсифікацію клієнтської бази, 

диверсифікацію продуктового ряду. 

Аналіз систем регулювання ринків фінансових послуг у розвинутих країнах 

вказує на потребу в уніфікації, пов‘язаної із процесами міждержавної інтеграції, 

інтернаціоналізації й глобалізації фінансових ринків, які ініціюють  поступове  

розмивання  ідентифікаційних  кордонів  між  різними  національними  моделями 

державного регулювання ринку фінансових послуг. 

Таким чином, фінансовий ринок України має цілу низку недоліків, що 

заважають його розвитку, серед яких низька капіталізація через нестабільність 

та недостатню захищеність прав власності та низький рівень корпоративного 

управління. Вирішення цих проблем потребує застосування системи реформ 

стосовно фінансового ринку України з метою збільшення додаткових джерел 

фінансування економічного зростання. Необхідним заходом є також 

розроблення довготермінової стратегії розвитку фінансового ринку України, що 

враховуватиме економічні реалії й стратегічні пріоритети держави. А також 

процес глобалізації міжнародних фінансових ринків. 
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ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА КРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ 

ПАНДЕМІЇ COVID-19  

Показано особливості  формування  та  виконання  бюджету  країни  в  умовах  

глобальної  пандемії COVID-19. Обґрунтовано основні  напрями  покращення  

системи  формування  та  виконання  бюджету  країни  в сучасних умовах. 

Проаналізовано обсяги нелегального обігу підакцизних товарів та втрати 

податкових надходжень до бюджету. Обґрунтовано пріоритети акцизної 

політики держави. 

Ключові слова: бюджет, бюджетно-податкова політика, оподаткування, 

доходи бюджету, формування бюджету, виконання бюджету, акцизна 

політика. 

Постановка проблеми. Вжиття обмежувальних заходів, в рамках боротьби 

з  глобальною пандемією COVID-19, значно впливає на бюджетно-податкову 

політику держави. Платники податків і зборів різних секторів економіки 

потребують підтримки з боку держави, що у свою чергу впливає на структуру 



228 

дохідної та видаткової частини бюджетів усіх рівнів. В таких умовах, для 

підтримки належного рівня соціально-економічного розвитку країни та 

територіальних громад, необхідним є забезпечення збалансованого фіскального 

регулювання на засадах фіскальної достатності та нейтральності, що визначає 

актуальність дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика фіскального 

регулювання в умовах соціально-економічної нестабільності, у тому числі 

глобальної пандемії COVID-19, знаходить своє широке відображення у 

закордонних та вітчизняних наукових дослідженнях. Серед робіт відомих 

зарубіжних та вітчизняних науковців слід виділити наступні:                

Дж. Кейнса, А. Лаффера, Р. Масгрейва, П. Самуельсона, Дж. Стігліца, В. Танзі, 

І. Адаменко,  Я. Жаліло, Л. Лисяк, І. Лук’яненко, В. Макогон, Ю. Радіонова,                 

І. Чугунова та інших. 

Метою статті є наукове обґрунтування сучасної фіскальної політики країни 

в умовах глобальної пандемії COVID-19. 

Виклад основного матеріалу. Глобальна пандемія COVID-19 впливає на 

головні елементи бюджетного (доходи та видатки бюджету, бюджетні плани, 

норми та нормативи, санкції, бюджетний контроль, міжбюджетний баланс, 

автоматизація бюджетного процесу) та податкового механізму (види, ставки 

податків і зборів, суб'єкти і об'єкти оподаткування, податкові пільги, санкції, 

консультації, податковий контроль, спеціальні податкові режими, автоматизація 

оподаткування) [1, 3]. Уряд, використовуючи такі важливі інструменти 

фіскального механізму, впливає на процес формування фінансових ресурсів 

бюджетів усіх рівнів, їх розподіл та ефективне використання, відповідно до 

визначених стратегічних цілей [2, 4, 6, 8-10]. Належний рівень формування та 

виконання бюджету країни вимагає забезпечення узгодженості системи 

бюджетних та податкових інструментів як складових загального фіскального 

механізму, що створює передумови для забезпечення сталого соціально-

економічного розвитку країни. Зазначене може бути досягнуто на основі 

дотримання найбільш вагомих, в умовах пандемії, принципів фіскального 
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механізму: рівноваги, об'єктивності, системності, реалістичності, 

аргументованості, соціальної рівності, своєчасності, транспарентності, 

економічності, цільової направленості тощо [5]. 

Підходи до формування та виконання вітчизняного бюджету країни в 

умовах глобальної пандемії COVID-19 мають враховувати позитивний досвід 

реалізації  бюджетно-податкових відносин у країнах з розвинутою та 

трансформаційною економікою. Значна кількість заходів фіскального 

регулювання та оцінка їх результативності в зарубіжних країнах дає можливість 

для вибіркового використання таких залежно від ефективності з урахуванням 

вітчизняних реалій [1].  

Глобальна пандемія COVID-19 спричинила різке зростання державних 

видатків у багатьох країнах. Значна кількість та величина фіскальних заходів 

урядів країн-членів Європейського Союзу мала наслідком зростання частки 

загальних державних видатків у ВВП з 46,5% у 2019 році до 53,1% у 2020 році, 

або на 6,6 відс. пунктів. Зазначимо, що середній показник частки державних 

витрат країн-членів Європейського Союзу у ВВП за період 2000-2020 років 

становить 48,0%, а відповідний показник частки державних доходів – 45,4%.  

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я частка нелегального 

ринку алкоголю в Україні складає 36% в загальній структурі, а нелегальний 

ринок міцних алкогольних виробів становить 54%. Різке зростання ставок акцизу 

вплинуло на збільшення значень показників нелегального обігу алкогольних 

напоїв, тому в 2019–2020 роках ставки акцизного податку на дану категорію 

підакцизних товарів не переглядались. До інших причин (крім податкового 

навантаження), що призвели до значного рівня тіньового обігу алкогольних 

виробів належить:  неефективний  контроль  держави  за  виробництвом  спирту  

(тривалий  час  дана  сфера  була державною монополією, однак це не 

забезпечило ефективності її функціонування); контрабанда сировини (для 

виготовлення алкогольних виробів) та готових виробів в Україну; недостатня 

дієва система контролю за реалізацією  алкогольних  виробів.  Експертами  

Рахункової  палати  України  встановлено,  що  зважаючи  на рівень тіньового 
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ринку лікеро-горілчаної продукції сума недонадходжень акцизного податку з 

даної категорії товарів складала у 2019 році – 8,5 млрд грн, у 2020 році –                

9,3 млрд грн, за перші 3 квартали 2021 року – 7,5млрд грн [2].  

В  епоху COVID-19  та  карантинних  обмежень  відбувся  стрімкий  розвиток  

ринку  доставки замовлень через інтернет, для споживачів цей канал дистрибуції 

є зручним та заощаджує час. Важливим питанням у сфері регулювання торгівлі 

підакцизними товарами через інтернет є верифікація віку споживача підакцизних 

товарів. Держава має удосконалити інституційне середовище здійснення 

електронної торгівлі підакцизними товарами, важливим є підвищення 

координації фіскальних інституцій з правоохоронними та іншими державними 

органами у сфері протидії нелегальному обігу алкогольних напоїв [6].  

Бюджетною декларацією на 2022–2024 роки передбачено запровадження                

Е-акцизу для маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Разом з тим, 

даний інструмент контролю не охопить спектр алкогольних виробів, які 

маркуються підробленими акцизними марками або ж взагалі не маркуються. З 

огляду на зазначене слід удосконалити механізм виявлення продукції з 

підробленими марками, ів подальшому розвивати засади державного контролю 

за реалізацією алкогольних напоїв. Щодо подальшого підвищення ставок 

податку на дану  категорію  підакцизних  товарів  слід  діяти  виважено,  із  

розумінням  потенційних  загроз  зниження легального виробництва і заміщення 

цієї ніші фальсифікатом, що призведе до зниження надходжень або ж 

невідчутного підвищення. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Держава має 

удосконалити інституційне середовище здійснення електронної торгівлі 

підакцизними товарами. Пріоритетним напрямом розвитку системи 

оподаткування алкогольних напоїв і тютюнових виробів є запровадження 

автоматизованої системи контролю за їх виробництвом та обігом (електронної 

акцизної марки). Щодо подальшого підвищення ставок податку на алкогольні 

вироби слід діяти виважено, із розумінням потенційних загроз зниження 

легального виробництва і заміщення цієї ніші фальсифікатом, що призведе до 
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зниження надходжень або ж невідчутного підвищення. Основним критерієм 

справляння акцизного податку для авто мають бути технічні та операційні 

характеристики, що пов’язані з ефективністю використання палива. 

 При формуванні дохідної частини бюджету країни доцільно враховувати 

ступінь зниження податкового потенціалу територій як наслідок негативного 

впливу COVID-19, а рівень виконання бюджету має забезпечувати зміцнення 

фінансової незалежності територіальних одиниць та країни в цілому. Важливо 

щоб фіскальні пільги були чітко обмежені строком дії, у той же час, необхідно 

забезпечити передбачуваність їх використання. Видатки бюджету мають 

спрямовуватися на підтримку найбільш постраждалих галузей економіки та 

регіонів (територій). Зазначене стосується і доцільності надання податкових 

преференцій. 
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В статті визначено особливості монетарної політики НБУ в умовах воєнного 

стану. Проаналізовано передумови, цілі та можливі наслідки різкого підвищення 

облікової ставки НБУ. Зроблено висновок, що в умовах воєнного конфлікту 

класичні інструменти грошово-кредитної політики не стільки орієнтовані на 

приборкання інфляції, скільки орієнтовані на  завдання забезпечити виживання 

й стійкість економіки. 
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ставка, таргетування інфляції 

Постановка проблеми.  3 червня 2022р. Національний банк України 
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оголосив про рішення підвищити облікову ставку у 2,5 раза – з 10% до 25% 

річних. Це стало першим рішенням НБУ щодо зміни облікової ставки від 

початку повномасштабного вторгнення в Україну Російської федерації. До цього 

регулятор заморозив ключову ставку на рівні 10% річних та не змінював її 

протягом кількох місяців. 

Як відомо, облікова ставка є ключовим інструментом, за допомогою якого 

Нацбанк намагається впливати на інфляцію. Підвищуючи її НБУ стимулює 

банки робити кредити для бізнесу і населення дорожчими, а 

депозити – вигіднішими. Це зменшує швидкість обертання грошей та має 

призвести до зниження темпів їхнього знецінення. Однак цей механізм працює у 

мирні часи і навряд чи буде таким само ефективним, як у попередні роки, коли 

Нацбанк проводив таргетування інфляції. Питання про те, які наслідки для 

економіки можуть мати такі дії національного регулятора, має як теоретичний, 

так і практичний інтерес, що робить тему статті актуальною. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У наукових дослідженнях 

вітчизняних та зарубіжних учених монетарна політика й зокрема проблеми зміни 

процентної ставки досліджуються О. Бленчардом, С. Буковинським, В. Геєцем, 

А. Гриценко, М. Дабровскім, О. Дзюблюком, Дж.М. Кейнсом, В. Клюєвим,                

І. Лютим, С. Міщенко, С. Моісєєвим, А. Морозом, C. Науменковою,                

О. Петриком, М. Савлуком, П. Самюельсоном, В. Стельмахом, М. Фрідманом та 

іншими науковцями. Втім ті виклики, з якими зустрілася банківська система 

України, Національний банк країни у мовах військової агресії, є неочікуваними, 

руйнівними для всієї економіки, а тому заходи щодо їх розв’язання потребують 

ретельного вивчення. 

Мета статті полягає в узагальненні першого досвіду використання одного 

з інструментів грошово-кредитної політики – регулювання процентної ставки 

НБУ - в умовах воєнного стану. 

Виклад основного матеріалу. Основний інструмент, яким центральні 

банки впливають на рівень інфляції, є ключова процентна ставка. Для НБУ це 

облікова ставка. Зазвичай центробанки регулярно на визначену дату ухвалюють 
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рішення щодо розміру ключової ставки (залишити без змін, підвищити або 

знизити). Процес впливу ключової процентної ставки на інфляцію називають 

трансмісійним механізмом монетарної політики. Можна виділити певні етапи 

здійснення трансмісійного механізму. На першому етапі через зміну ключової 

процентної ставки Національний банк визначає рівень короткострокових 

процентних ставок на міжбанківському ринку. Ті у свою чергу через різні канали, 

головні з яких – процентний, фондовий та валютний, впливають на сукупний 

попит і інфляцію, зокрема через зміну очікувань населення та бізнесу (таблиця 

1). Управління цими очікуваннями стає ефективним за рахунок підвищення 

довіри до дій регулятора, якщо він проводить зрозумілу і послідовну політику 

інфляційного таргетування. Це, у свою чергу, підсилює дієвість монетарної 

трансмісії. 

Таблиця 1 – Складові трансмісійного механізму монетарної політики 
 
 
Напрями впливу 
зміни облікової 
ставки НБУ 
 

Вплив облікової ставки НБУ на короткострокові ставки 
міжбанківського ринку 
Трансмісія короткострокових ставок у довгострокові та в реальний 
сектор економіки 
Трансмісія ставки через обмінний курс 

 
Також важливо враховувати, що монетарна трансмісія займає певний час, 

тому центральні банки намагаються діяти на випередження, спираючись на свої 

макроекономічні прогнози. В Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше 

впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців. Тому рішення з монетарної 

політики НБУ не є реакцією на події минулого, а відповіддю на очікуваний 

перебіг подій в майбутньому  

До 2016 року облікова ставка НБУ була віртуальним, сигнальним 

показником. Завдяки зміні підходів до формування облікової ставки НБУ вона 

поступово набувала реального впливу на короткострокові процентні ставки на 

міжбанківському ринку. Реальний вплив ключової процентної ставки на рівень 

інфляції може й далі посилюватися за умов активізації розвитку ринку цінних 

паперів, лібералізації державного валютного регулювання, підвищення довіри до 

української банківської системи.  
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Всі ці положення монетарної теорії працюють в умовах мирного часу. 

Ситуація, що склалася в Україні після 24 лютого 2022р., має зовсім іншу природу 

і закони функціонування. Якщо ще на початку 2022р. НБУ продовжував ставити 

за мету досягнення рівня інфляції в 5%, то з початком бойових дій 

макроекономічна ситуація різко погіршилась. Темпи інфляції в березні 2022р. 

зросли до 13,7% проти 10% за результатами січня. В травні 2022р. інфляція 

досягла 20%. Але НБУ залишав облікову ставку на рівні 10% до кінця травня. 

Такий підхід був виправданий в умовах значного психологічного шоку, 

спричиненого війною. За таких обставин зміна облікової ставки мала незначні 

шанси слугувати фактором стабілізації очікувань та стимулом для утримання 

гривневих активів, зокрема для підтримки фіксації обмінного курсу. 

Основними чинниками прискорення інфляції весною 2022р., на думку 

фінансових аналітиків,  залишаються шоки з боку пропозиції: 

- порушення виробничих та логістичних шляхів; 

- руйнування потужностей та інфраструктури; 

- окупація територій. 

Наслідками цього стало виникнення локальних та/чи тимчасових дефіцитів 

(пальне, сіль), збільшення витрат бізнесу, шокове зростання цін на окупованих 

територіях. Все це посилювало інфляційні очікування населення і бізнесу [3]. 

Водночас НБУ вказував, що наявні не лише проінфляційні шоки з боку 

пропозиції. Надлишки сільськогосподарської сировини тиснули на ціни в бік 

зниження, проте ціновий тиск посилювався й через проблеми логістики. Частка 

підприємств, які підвищили відпускні ціни, сягнула третини усіх респондентів, 

передусім збільшилася частка тих, у кого ціни зросли на 10-20%. [3]. 

Оприлюднення Національним банком України звіту про діяльність 

фінансового сектору за підсумками І кварталу 2022 року вселяло певний 

оптимізм. Найголовнішим результатом І кварталу 2022р. стало те, що фінансова 

система України в сучасних воєнних умовах впоралася із шоком початку війни. 

На самому початку війни НБУ здійснив низку кроків для спрощення діяльності 

банків в умовах війни, щоб підтримати їхній фінансовий стан і спроможність 
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кредитувати. Зокрема дозволив банкам реалізовувати кредитні канікули, і вони 

активно цим користувалися. Банкам дозволили не враховувати прострочку за 

кредитами під час оцінювання кредитного ризику. За кредитами на посівну 

встановлено нульову процентну ставку, за програмою 5-7-9 також встановлено 

пільгові процентні ставки, які дають змогу перенести більшу частину цього 

навантаження у виплаті процентів з бізнесу на державу. Також НБУ дав право 

реструктуризувати кредити, пов’язані з фінансовими труднощами боржників 

(через російську агресію), без визнання дефолту за такими кредитами. Всі ці 

заходи створили гнучкі умови для роботи банків зі своїми позичальниками та 

пошуками оптимального графіка й умов обслуговування боргу [2]. 

Втім, не зважаючи на отримані за підсумками І кварталу 2022р. результати, 

з 3 червня 2022р. НБУ прийняв рішення підвищити облікову ставку з 10% одразу 

до 25%. На переконання фахівців НБУ, таке підвищення підсилить здатність 

НБУ виконувати свої функції, зокрема забезпечення макрофінансової та 

курсової стабільності. В умовах воєнного стану НБУ вважає своєю головною 

ціллю забезпечити подальшу безперебійну роботу банківської системи, 

збереження контрольованого  росту цін, підтримку фіксованого курсу 

національної валюти до моменту створення передумова для керованого 

повернення до плаваючого курсу. 

Своє рішення підвищити облікову ставку одразу на 15 відсоткових пунктів 

Нацбанк пояснив тим, що економіка почала поступово пристосовуватися до 

життя в умовах широкомасштабної війни.  По-перше, була поставлена ставка, 

яка у реальному вимірі перевищила очікуваний рівень інфляції. По-друге, був 

обраний той рівень ставки, який за розрахунками НБУ, міг зробити інструменти 

в гривні привабливими порівняно зі вкладенням в іноземну валюту, зокрема 

готівкові долар та євро 

З рішенням Нацбанку погоджуються й експерти, однак вони наголошують, 

що напевно сказати, чи достатнім є підвищення ставки одразу на 15 відсоткових 

пунктів, чи ні, поки що не можна [1].  

Так, населення та бізнес повертаються до логіки збереження та 
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примноження своїх заощаджень та активів. В умовах, коли темпи знецінення 

гривні у квітні становили 16,4% за рік та мають тенденцію до подальшого 

зростання, все більше людей розглядають купівлю іноземної валюти як один із 

способів мінімізувати ризик проїдання коштів інфляцією. Ймовірно, це могло 

стати однією з причин ажіотажу на готівковому валютному ринку у другій 

половині травня, коли курс долара в обмінниках сягав 37-38 грн. Іноземна валюта 

залишається чи не єдиною альтернативою для збереження коштів ще й тому, що 

ставки за гривневими інструментами – депозитами та військовими 

облігаціями – сильно відстають від інфляції. Підвищувати ж ставки ані банки, 

ані уряд не поспішають. 

Відтак склалася ситуація, коли через занадто низькі відсоткові ставки за 

гривневими інструментами НБУ вимушений продавати значні обсяги 

золотовалютних резервів, зменшуючи стійкість економіки в умовах воєнного 

конфлікту.  Якщо у березні-квітні НБУ «спалював» по 2 млрд доларів резервів 

на місяць, то у травні ця сума виросла до 3,4 млрд доларів[1]. Від підвищення 

ставки Нацбанк у першу чергу очікує поступової дедоларизації економіки, яка 

значно зросла в умовах війни. Це має відбутися завдяки зростанню 

привабливості гривневих депозитів та облігацій уряду. Крім цього, вища ставка 

має дещо пригальмувати економіку та знизити інфляцію. 

Таким чином, метою різкого підвищення облікової ставки став захист 

гривневих доходів та заощаджень населення, збільшення привабливості 

гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку і в результаті посилення 

спроможності регулятора забезпечувати курсову стабільність і стримувати 

інфляційні процеси під час війни. Національний банк України очікує після 

підвищення облікової ставки НБУ до 25% зростання дохідності за гривневими 

ОВДП та ставок за гривневими депозитами[5]. Підвищення ставок за ОВДП 

зробить їх привабливими для населення, адже вкладення стануть реальним 

інструментом для захисту громадянами власних заощаджень від інфляції. На 

підвищення облікової ставки та дохідності за ОВДП відреагують і банківські 

депозити. підвищення привабливості гривневих заощаджень знизить тиск на 

валютний ринок, адже громадяни матимуть вигідну альтернативу конвертації 

наявних коштів в іноземну валюту і в результаті попит на неї знизиться. 



238 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Аналіз останніх заходів 

монетарної політики НБУ дає підстави зробити висновок, що для воєнного стану 

використовуються інші, відмінні від мирного часу, інструменти впливу на 

монетарну сферу. Якщо для мирного часу працездатними є класичні інструменти 

грошово-кредитної політики, коли під часу буму ставка підвищується, а в 

періоди рецесії зменшується з метою максимального стимулювання економіки, 

то в умовах війни ці інструменти не працюють. В умовах воєнного стану 

макроекономічні процеси визначаються іншими речами, а саме – подіями на 

фронті, обмеженням експортних можливостей країни, різким скороченням 

валютної виручки тощо. На перший план виходять завдання забезпечити 

виживання й стійкість економіки в умовах воєнного конфлікту, втрати третини 

виробничого потенціалу, відтоку робочої сили. Оцінка ефективності монетарної 

політики НБУ й узагальнення її наслідків має стати предметом подальших 

досліджень. 
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СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ 

В статті розглянуто особливості соціальної безпеки громадян України в мовах 

військово стану. Визначені особливості організації та надання соціальних 

послуг. Наведені відмінності внутрішньо переміщеної особи від біженця. 

Представлені види допомоги, які можуть отримати особи, що постраждали 

внаслідок бойових дій. 

Ключові слова: військовий стан, соціальна безпека, соціальний захист, 

допомога, ВПО, біженець, соціальне страхування, Мінсоцполітики. 

Конституція України, ст. 46, затверджує право громадян держави на 

соціальний захист, що враховує право на підтримку їх у разі повної, часткової 

або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних від них обставин та в старості й в інших випадках, передбачених 

законодавством України [1, ст. 46]. Це право є уособленням соціальної безпеки 

та гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за 

рахунок страхових внесків громадян та суб’єктів господарювання та інших 

джерел соціального забезпечення. Реалізується соціальна безпека через 

створення мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за 

непрацездатними. 

Дослідженням проблематики соціальної безпеки присвятили свої праці 

такі вчені, як Козаченко Г., Буколова В., Кальницька М., Токарський Т.,              
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Поснова Т., Антошкін В., Гнидюк І. та ін. В своїх працях фахівці досліджують 

сутність соціально економічної безпеки регіонів та її зв’язок з національною 

безпекою держави, приділяють увагу обґрунтуванню рівнів соціальної безпеки. 

Але військові дії в Україні вимагають більш поглибленого дослідження 

відповідної тематики. 

Метою статті є дослідження особливостей реалізації соціальної безпеки 

громадян України в умовах воєнного стану. 

Соціальна безпека є суспільним феноменом, який виступає механізмом, що 

зменшує або нівелює наслідки небезпеки та реалізовує свої соціальні інтереси 

найадекватнішими засобами. Так, одним з головних завдань Мінсоцполітики у 

сфери соціального захисту є забезпечення можливостей наших громадян 

своєчасною, доступною, якісною підтримкою, яка включає систему надання 

соціальних послуг та здійснення соціальної роботи, наближену до кращих 

європейських практик. сутність соціальних послуг полягає в тому, що вони 

надаються людям, які опинились у біді і не можуть самостійно з цим впоратись 

[2, с.13-20]. 

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» одним із чинників, 

що можуть зумовити складні життєві обставини, є шкода, завдана бойовими 

діями, збройним конфліктом чи тимчасовою окупацією [3]. Отже, шкода, у тому 

числі психологічна, матеріальна, фізична, що завдана війною, бойовими діями, 

тимчасовою окупацією є одним із чинників, який негативно впливає на життя 

людини, сім’ї, зокрема сім’ї з дітьми, тому сьогодні більшість наших громадян 

потребують допомоги соціальних працівників. 

Органи місцевого самоврядування в рамках законів України та Конституції 

України мають право самостійно визначати особливості організації та надання 

соціальних послуг, враховуючи наявний стан речей. Так, для допомоги органам 

місцевого самоврядування у забезпечені послугами громадян, Міністерство 

соціальної політики України розробило методичні рекомендації щодо організації 

надання соціальних послуг в умовах воєнного стану Порядок організації надання 

соціальних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

01.06.2020 № 587) [4]. 
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Під час військових дій та з метою забезпечення надання громадянам 

України необхідної допомоги соціальні послуги пропонується надавати екстрено 

(кризово) (за неможливості застосування загального порядку організації та 

надання соціальних послуг). Відповідно до статті 18 Закону України «Про 

соціальні послуги» у разі надання соціальних послуг екстрено (кризово) ведення 

випадку не застосовується, тобто не здійснюється [3, ст. 18]: 

1) аналіз заяви/звернення про надання соціальних послуг, повідомлення 

про осіб/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах або в ситуаціях, 

що загрожують життю чи здоров’ю особи; 

2) оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах; 

3) прийняття рішення про надання соціальних послуг з урахуванням 

індивідуальних потреб особи/сім’ї; 

4) розроблення індивідуального плану надання соціальних послуг; 

5) укладення договору про надання соціальних послуг; 

6) виконання договору про надання соціальних послуг та індивідуального 

плану надання соціальних послуг; 

7) здійснення моніторингу надання соціальних послуг та оцінки їх якості. 

Рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг екстрено 

(кризово) приймається невідкладно, не пізніше однієї доби з моменту одержання 

відповідної заяви, звернення, повідомлення. Соціальні послуги екстрено 

(кризово) надаються безкоштовно. У разі стабілізації ситуації, яка не загрожує 

життю та здоров’ю людини, використовувати технологію ведення 

випадку/роботи з випадком. 

За механізмом екстрено (кризово) можуть надаватись різні соціальні 

послуги – догляд вдома та стаціонарний догляд, надання притулку, 

консультування, соціальний супровід сімей з дітьми, натуральна допомога та 

інші. В умовах воєнного стану спрощено процедуру прийняття рішення надання 

соціальної послуги стаціонарного догляду, що надається інтернатними 

закладами соціального захисту населення, стаціонарними відділеннями 

територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) або центрів надання соціальних послуг. 
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Рішення приймається за однією заявою громадянина і вже після 

влаштування до закладу, працівники допомагають, якщо потрібно, відновити 

документи, що посвідчують особу, та вирішити інші проблемні питання людини, 

а саме – людина має притулок, у неї задоволені первинні базові потреби (їжа, 

вода, одяг), забезпечено та здійснюється догляд, надається психологічна 

підтримка [3-6]. 

Під час військових дій населення, яке покинуло зону бойових дій та 

окуповану територію в своїй більшості має статус «Внутрішньо переміщеної 

особи». Відповідно до Закону України № 1706-VII від 20.10.2014 року «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» внутрішньо 

переміщеною особою (ВПО) є особа, яку змусили залишити своє місце 

проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного 

конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав 

людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру [7]. 

Відповідно до законодавства, питаннями соціального захисту особи, 

відновленням і забезпеченням інших порушених прав такої особи займається 

держава Україна в особі державних органів та органів місцевого 

самоврядування. Необхідно підкреслити, що ВПО та біженець – це соціальні 

категорії, що мають відмінності. Так, ВПО залишаються в межах власної країни, 

на відміну від біженців. Ознакою «біженця» є вимушена міграція за межі своєї 

країни походження і пошук притулку за кордоном. Зобов’язання держави щодо 

допомоги біженцям і їх захисту конкретизуються внутрішнім законодавством та 

випливають, зокрема, із Конвенції ООН 1951 року «Про біженців» [8]. Українці, 

які виїжджають в європейські країни, отримують статус тимчасового захисту та, 

за їх бажанням, офіційний статус біженця. Відповідно до свого національного 

законодавства кожна окрема країна ЄС надає таким особам прихисток, 

матеріальну та іншу необхідну допомогу. 

Для підтримки внутрішньо переміщених осіб на території України 

передбачені наступні механізми [9]: 

1. Щомісячна допомога від держави в розмірі 2000 гривень на місяць для 



243 

дорослого і 3000 гривень на місяць для дітей та осіб з інвалідністю. Ця виплата 

нараховується щомісяця протягом воєнного стану + 1 місяць після його 

закінчення або скасування. Заявку можна подати особисто до органів 

соціального захисту населення, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу або ж 

за допомогою Порталу чи додатку Дія https://diia.gov.ua/. 

2. Працевлаштування переселенців. Роботодавці зможуть подати заявку 

для отримання компенсації за кожну працевлаштовану внутрішньо переміщену 

особу в розмірі 6,5 тисячі гривень на місяць. Виплата здійснюватиметься 

впродовж перших двох місяців з початку працевлаштування. Роботодавцям, які 

уклали відповідні трудові контакти, необхідно зареєструвати дані про 

працівників через портал Дія https://diia.gov.ua/ або подати заявку на виплату до 

Державної служби зайнятості. Це можна зробити не раніше, ніж через 5 днів 

після оформлення працівника, а кошти перераховуються роботодавцю за повний 

місяць роботи співробітника. 

3. Компенсація родинам, які прихистили в своїх домівках вимушених 

переселенців. Йдеться про відшкодування комунальних платежів – по 450 

гривень на особу. 

В умовах воєнного стану в Україні законодавчо визначений механізм 

надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню за рахунок 

коштів, що надійшли в національній та іноземній валюті на поточний рахунок 

Мінсоцполітики, відкритий у Національному банку, від фізичних та юридичних 

осіб, резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, 

гранти та дарунки (кошти) [3-4; 7-10]. Одержувачами коштів є: 

 обласні та Київська міська військові адміністрації; 

 районні військові адміністрації та виконавчі органи сільських, селищних, 

міських рад; 

 заклади, санаторії, підприємства, установи, організації незалежно від 

форми власності, благодійні організації і громадські об’єднання; 

 АТ «Українська залізниця». 

Першочергово Мінсоцполітики розподіляє кошти між виконавчими 
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органами сільських, селищних, міських рад або військовими адміністраціями в 

розрізі населених пунктів, які відновили діяльність внаслідок здійснення заходів 

з деокупації території територіальної громади (виконавчі органи сільських, 

селищних, міських рад/військова адміністрація), та АТ «Укрзалізниця». За 

іншими напрямами кошти розподіляються за рішенням комісії з питань 

розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану, утвореної 

Мінсоцполітики. 

Грошова допомога цивільному населенню виплачується виконавчими 

органами сільських, селищних, міських рад/військовими адміністраціями та АТ 

«Укрзалізниця» у таких розмірах: 3000 гривень – для осіб з інвалідністю та дітей; 

2000 гривень – для інших осіб. 

В Україні в умовах воєнного стану існують таки види допомоги населення: 

1. Грошову допомогу цивільному населенню – разову виплату готівкових 

коштів: 

 особам, які проживають у деокупованих населених пунктах, не мають і не 

мали статусу ВПО (не зареєстровані та не були зареєстровані як ВПО відповідно 

до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, затвердженого постановою КМУ від 01.10.2014 № 509 «Про 

облік внутрішньо переміщених осіб» [11]; 

 особам, які евакуюються із населених пунктів, що розташовані в районах 

проведення воєнних (бойових) дій (можливих бойових дій), у безпечні райони 

відповідно до Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою КМУ від 

30.10.2013 № 841 [12]. 

2. Задоволення продовольчих потреб – закупівлю продуктів харчування, 

зокрема дитячого харчування, питної води та їх доставку до місць призначення. 

3. Забезпечення одягом та взуттям, товарами першої необхідності, 

гігієнічними засобами – закупівлю одягу, взуття, товарів першої необхідності, 

гігієнічних засобів та їх доставку до місць призначення. 

4. Забезпечення медичними засобами – закупівлю лікарських засобів, 

імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до 

них, медичного обладнання та їх доставку до місць призначення. 
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5. Евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із районів 

проведення воєнних (бойових) дій та небезпечних територій у безпечні місця, 

зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів. 

6. Забезпечення гуманітарною допомогою – оплату транспортування 

гуманітарних вантажів, послуг для зберігання гуманітарної та іншої допомоги на 

території України. 

7. Облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з проведенням 

воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушеним 

переселенцям) – планується в перспективі. ВПО також мають право на 

отримання допомоги за іншими напрямами, передбаченими Порядком № 220 

(окрім грошової допомоги.). 

8. Оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення 

в умовах воєнного стану. 

В період воєнного стану в Україні пропонуються зміни до законів України 

«Про соціальні послуги», «Про правовий режим воєнного стану» [3; 10; 13]: 

- надати право органам місцевого самоврядування та місцевим органам 

виконавчої влади визначати особливості прийняття рішення про надання 

соціальних послуг у разі введення на території України надзвичайного або 

воєнного стану; 

- розширити повноваження військових адміністрацій у частині управління 

надавачами соціальних послуг, організації надання ними соціальних послуг; 

- визначати середньомісячний сукупний дохід громадян з урахуванням 

попереднього кварталу, що передує місяцю звернення, а не шести останніх 

місяців, як це передбачено сьогодні, що дозволить запровадити електронний 

обмін даними, зокрема з Державною податковою службою, щодо доходів 

громадян; 

- соціальні послуги надані під час дії воєнного стану надавачами 

державної/комунальної форми власності, особам із числа внутрішньо 

переміщених осіб за новим місцем їх проживання, які опинилися у складних 

життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями, терористичним 
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актом, фінансуються в порядку, визначеному Урядом за рахунок коштів 

державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством. 

Соціальна безпека є основою системи соціального захисту населення. Стан 

соціальної сфери є основним індикатором суспільного розвитку країни, особливо 

в умовах воєнного стану. На жаль, поточна соціально-економічна ситуація в 

нашій країні негативно впливає на розвиток системи соціального забезпечення 

громадян. Але держава в умовах війни змогла сформувати необхідний мінімум 

соціальної підтримки для своїх громадян. Україна як соціальна держава 

продовжує реалізовувати соціальний захист суспільства та намагається 

гарантувати особисту безпеку кожному громадянину, що підтверджується 

сучасними трансформованими напрямами соціальної політики. 
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ОСОБЛИВОCТІ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ТРАСНФОРМАЦІЇ У 

ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ 

У статті розглянуто питання інституційних трансформацій фінансової 

системи, які відбуваються в епоху становлення цифрової економіки. Відповідно, 

проаналізовано сутність фінансової системи та її структуру, що здійснено 

через дослідження сформованих у наукових працях підходів до розгляду природи 

такої системи, її композиції. 

Ключові слова: трасформація, фінансові технології, фінансова система, 

фінансові ресурси,  фінансова глобалізація, цифровізація. 

Постановка проблеми. Розвиток світової фінансової системи, умов та 

форм міжнародного руху фінансових ресурсів відбувається сьогодні під впливом 

глобальних трансформаційних та еволюційних процесів. Фінансова глобалізація 

стала одним з найважливіших проявів глобальної інтеграції економічних систем 

і виражається у вільному русі капіталів між країнами, розвитку глобального 

фінансового ринку, формуванні системи наднаціонального регулювання 

міжнародних фінансів. Під впливом глобальної інформатизації суспільства 

трансформується світова фінансова система, форми взаємодії учасників 

фінансового ринку, стрімко розвиваються нові фінансові послуги. Стрімко 

поширюється в сфері глобальних фінансів використання інформаційно-

комп'ютерних технологій, до основних переваг якого відносять зниження витрат 

на обіг; прискорення проведення платежів; уніфікацію операцій і, відповідно, 

нейтралізацію протиріч, що виникають з різних причин; мінімізацію можливих 

помилок і негативного впливу людського фактору, що досягається за рахунок 

автоматизації. Таким чином, дослідження розвитку структурних трансформацій 

світової фінансової системи, які відбуваються під впливом формування новітньої 

тенденції глобального економічного розвитку – діджиталізації, що набирає 

стрімких обертів у всіх сферах економіки, набуває сьогодні особливого 

актуального значення.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цифровій трансформації 

присвячені праці як окремих дослідників, так і фінансових організацій. Серед 

актуальних досліджень можна відмітити праці Дж. Кронка, Б. Кінга, П. Зиля, 

C. Волосовича, В. Діордієва, В. Апалькової, С. Циганова, статі Global Finance, 

The Economic Times та Zacks, так і звіти Світового банку. 

Метою даної статті є визначення трансформаційних тенденцій, які 

відбуваються у структурі фінансових систем, під впливом процесу глобальної 

діджиталізації. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах розвитку світового 

господарства цифрова трансформація охопила усі сфери економіки, в тому числі 

й фінансову. Вона надає нові можливості суб’єктам господарювання з 

підвищення своєї конкурентоспроможності, збільшення кількості клієнтів та 

прибутків. Деякі технології, після успішного застосування, поширюється й на 

інші сфери, що стимулює технологічний процес та збільшує кількість інновацій, 

але разом з позитивними наслідками виникають і можливі ризики для різних 

сфер економічного та соціального розвитку. 

Викладення основного матеріалу. Цифрова трансформація – це процес 

інтеграції цифрових технологій в усі аспекти діяльності, що вимагає внесення 

докорінних змін в технології, культуру і принципи створення нових товарів і 

послуг [5]. На сучасному етапі цифрова трансформація ґрунтується на 

використанні в бізнесі сучасних технологій таких як блокчейн, штучний інтелект 

тощо. Їх застосування дозволяє збільшити охоплення цільової аудиторії, 

зменшити операційні витрати, надати нові цифрові послуги, підвищити якість 

послуг, що надаються. В результаті, це дає можливість більшою мірою 

задовольнити потреби клієнтів. Цифровізація змінює «правила гри» в багатьох 

галузях завдяки можливим зрушенням у традиційних бізнес-моделях, що 

викликає появу набагато більш складної та динамічної екосистеми зростання та 

інновацій [7]. Цифрова інфраструктура прискорила появу нових технологій, 

таких як соціальні мережі, хмарні обчислення, аналітика Big Data, мобільні 

пристрої, 3D-друк та автономні системи штучного інтелекту, які невпинно 
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змінюють функціонування та організацію малих, середніх і великих підприємств 

і навіть впливають на структуру цілих галузей національного господарства. На 

нашу думку, цифровізацію (англ. digitalization) доцільно визначати як практичне 

перетворення процесів, контенту або об’єктів, що первісно є (частково або 

повністю) фізичними або аналоговими, на (більшою мірою або повністю) 

цифрові, тобто такі, що засновані на дискретних сигналах.  

Цифровізація — одна з визначальних тенденцій розвитку людської 

цивілізації, яка формує більш інклюзивне суспільство та кращі механізми 

управління, розширює доступ до охорони здоров’я, освіти та банківської справи, 

підвищує якість та охоплення державних послуг, розширює спосіб співпраці 

людей, а також дає змогу скористатися більшим розмаїттям товарів за нижчими 

цінами. Пандемія Covid-19 довела важливість та потрібність цифрових 

технологій для добробуту населення та розвитку економік [2]. 

Сьогодні цифрові технології впроваджуються як частина бізнес-процесів, а 

їх повсюдне впровадження проглядається в усіх сферах життя, оскільки: 

- їх експонентне зниження вартості у поєднанні з наявними хмарними 

послугами знижує капіталовкладення, необхідні для започаткування бізнесу; 

- їх застосування зменшує витрати, збільшує продуктивність та 

ефективність прийняття рішень; 

- вони стають дешевшими та, відповідно, доступнішими завдяки 

безкоштовному контенту та послугам (через низькі граничні витрати): 

користувачі сплачують лише частину вартості, яка створюється в цифровій 

економіці;  

- вони можуть використовуватися для створення унікальних продуктів, 

повністю адаптованих до уподобань клієнта. 

У сфері послуг цифрові технології дозволяють здійснювати діяльність з 

будь-якого куточка світу, проводити відеоконференції, купувати продукти та 

різні побутові товари через мережу Інтернет. Цифровізація може сприяти 

вирішенню соціальних проблем, полегшивши доступ до основних послуг у сфері 

охорони здоров’я (електронна система охорони здоров’я) та освіти (дистанційне 
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навчання), наданню фінансових послуг, прозорості та ефективності діяльності 

уряду (електронний уряд: система електронних регламентів та реєстрацій).  

Цифровізація не обмежується виключним використанням технологій; вона 

характеризується зміною культури, інтегрованої в усі сфери роботи, та 

трансформацією в управлінні різними командами. Мінімізації витрат 

(цифровізація документів, що призводить до загальної оптимізації процесу), 

децентралізація виробництва, підвищення ефективності та продуктивності, 

швидке, ефективніше прийняття рішень у реальному часі, підвищення рівня 

екологічності, виробництво сталих продуктів, скорочення часу та витрат на 

розробку продукції, підвищення якості продукції та швидка реакція на зміну 

кон’юнктури ринку, диверсифікація виробництва зростаючої кількості виробів 

на численних виробничих майданчиках — не єдині переваги цифровізації. 

Та попри ряд позитивів, які породжує цифровізація, їй притаманний ряд 

викликів, до яких може бути не готове і суспільство, і бізнес. Прогресивна 

автоматизація та використання робототехніки матиме наслідком порушення 

ринку праці, що характеризуватиметься безробіттям та нерівністю доходів. Через 

відсутність довіри до цифрових технологій, доступу до них та навичок до їх 

використання може збільшитися цифровий «розрив». Серед інших викликів — 

проблема безпеки та порушення конфіденційності, поглиблення соціальної 

відчуженості, стирання етичних меж (неможливість контролювати у 

майбутньому штучний інтелект), зниження культурного розвитку [5]. 

Саме на широкому використанні цифровізації в реалізації фінансових 

послуг засновані нові ланки фінансової системи, відомі як FinTechкомпанії. На 

ринку банківських послуг їхні продукти представлені платежами (зокрема, 

мобільними), персональним кредитуванням (Р2Р), страхуванням і навіть 

фінансовими консультаціями, які історично вважалися частиною комплексного 

банківського обслуговування. FinTechкомпанії націлені на три основних 

сегменти роздрібного банківського обслуговування, де є перспектива 

скорочення розриву між очікуваннями клієнта та їх сатисфакцією з боку 

кредитної установи. Розвиток подібних бізнес-моделей відбувається за такими 
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основними характеристиками: доступність; прозорість; простота залучення 

клієнтів; простота дистрибуції та комерційна привабливість; спеціалізація. 

Вищевикладене дає змогу зробити очікуваний висновок, що основні фінансові 

послуги – платежі, кредитування, страхування – можна розглядати як різновид 

commodities (біржових товарів), адже рішення клієнта щодо купівлі переважно 

визначається ціною [5].  На відміну від традиційних банків FinTech-компанії не 

тільки володіють такими характеристиками, як молодість, амбіції, 

далекоглядність і перспективність, а й звільнені від багатьох правових обмежень 

і вад вузької спеціалізації. Це дає таким гравцям можливість репрезентувати на 

ринку новий погляд щодо надання банківських послуг, а також підвищувати 

клієнтські очікування від традиційних банків. Хоча конкуренція між банками і 

FinTechкомпаніями не нова, нові технології та прогресуючі інструменти 

регулюють нині демонстраційні зсуви у бік альянсу цих конкурентів. 

Конкуренція між банками та FinTech-компаніями вже змінилася на співпрацю в 

екосистемі FinTech/ RegTech [5]. Банки з відкритою та гнучкою цифровою 

архітектурною системою можуть використовувати переваги від такої співпраці. 

З погляду представників FinTech напруженість полягає у відмінності в культурі 

та операційних процесах. Банки мають досвід фінансової експертизи, 

інфраструктуру та стабільну клієнтську базу. FinTech володіє гнучкістю, 

інноваційною спрямованістю до нарощування майбутньої клієнтської бази. 

Більшість фінансових технологій базуються на принципах розвитку 

інформаційних технологій: можливість в автоматичному режимі збирати, 

систематизувати та обробляти інформацію, зокрема великі масиви даних, а 

також здатність легко поєднувати людей зі спільними інтересами через мережі, 

платформи, на яких сходяться ті, хто щось має, і ті, кому це потрібно. Розвиток 

фінансових технологій веде до формування фінансових екосистем – це системи, 

що поєднують за допомогою використання цифрових технологій всіх учасників 

фінансового ринку. Тільки у разі впровадження фінансових технологій у 

банківську діяльність та їх відповідного регулювання, вони перейдуть в 

повноцінні банківські продукти і послуги із інновацій, що покликані нарощувати 
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фіктивний капітал. Кілька років тому банки почали практикувати створення 

фінансових супермаркетів, де для клієнта був представлений широкий спектр 

продуктів і послуг, не тільки банківських, а й пропозицій компаній-партнерів 

банку. Такий підхід виявився вигідним для всіх задіяних сторін: для клієнтів, для 

самих банків та їх партнерів. Фінансова екосистема – це ж набагато більше, ніж 

фінансовий супермаркет, вона об'єднує на одній ІТ-платформі безліч послуг 

різного характеру, при чому їх провайдерами є не тільки самі банки, а й сторонні 

організації, таким чином клієнт отримує в одному місці на одній платформі усі 

послуги, в яких у нього є потреба в поточний момент. Ключова тенденція 

розвитку екосистем – це активна боротьба за клієнта і частку наданих йому 

продуктів і сервісів. У центрі будь-якої екосистеми завжди знаходиться клієнт 

[5]. Однак, варто зазначити, фінансові технології не змінюють саму сутність 

банківської діяльності, а впливають на підходи та напрями організації діяльності 

банків, вдосконалюючи процес взаємодії банків з клієнтами за основними 

напрямами його діяльності, а саме: залучення вкладів та розміщення коштів у 

кредитні та інвестиційні операції, відкриття і ведення банківських рахунків; ті ж 

фінансові технології, що не впливають на взаємодію банку з клієнтами, 

спрямовані на підтримку ринку банківських послуг. Зазначимо, що 

використання цифрових технологій у банківській діяльності дозволить банкам 

поліпшити якість і прибутковість не лише від надання банківських послуг, а й 

від підвищення ефективності супутніх процесів, таких як управління 

персоналом, аналітична діяльність, забезпечення безпеки інформації тощо. 

Висновки і перспективи подальших. Аналіз процесів цифрової 

трансформації відносин банків та інших суб’єктів фінансового ринку дає змогу 

дійти висновку, що у банків все ще є конкурентні переваги (бренди та ділова 

репутація), а альтернативні постачальники цифрових послуг тільки їх формують. 

Однак багато гравців із сектору технологій вже мають бренди, які можуть стати 

основою для формування довіри й оспорювання лідерства банків у наданні 

банківських послуг. У ситуації, що склалася, щоб не втратити свою значущість, 

сьогоднішнім банкам необхідно: продовжувати адаптуватися до змін у 

регулюванні, інвестувати в цифрову трансформацію методів клієнтського 
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обслуговування й операційні інновації, змінювати організаційну культуру і 

моделі поведінки, а також демонструвати суспільству, що банки заслуговують 

його довіри. Для ефективного вирішення проблем цифровізації в Україні 

необхідно виконати такі заходи: розробити комплексну національну стратегію у 

сфері формування цифрових навичок і компетенцій в Україні; розробити перелік 

цифрових навичок і компетенцій для цільових аудиторій окремих галузей, у тому 

числі і для підприємств малого та середнього бізнесу в Україні на базі 

фреймворку Digital Competence 2.0; розробити комплексну методологію для 

проведення досліджень ситуації у сфері розвитку цифрових навичок і 

компетенцій в Україні; забезпечити впровадження вдосконаленої (на базі 

Eurostat) національної системи індикаторів розвитку цифрових навичок і 

компетенцій в національну систему статистики.  
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У статті висвітлено основні засади фінансового забезпечення розвитку 

закладів вищої освіти в Україні. Розглянуто і проаналізовано сучасні тенденції  

та виклики, які стоять перед системою фінансового забезпечення ЗВО. 

Проаналізовано основні існуючі проблеми фінансування ЗВО та шляхи їх 

подолання. 

Ключові слова: фінансове забезпечення; заклади вищої освіти; видатки на вищу 

освіту; джерела фінансування. 

Освіта сьогодні є основним джерелом довгострокового економічного 

зростання усіх країн світу. Сучасні тенденції розвитку свідчать, що освіта та 

інвестиції в людські ресурси є одним із пріоритетів національних стратегій та 

національних політик, економічного та технічного прогресу. 

Питанням фінансового забезпечення державних закладів вищої освіти 

присвячені роботи В. Андрущенка, Т. Боголіб, О. Василика, Л. Лисяк,                

І. Лук'яненко, І. Луніної, І. Лютого, А. Мазаракі, В. Опаріна, О. Романенка,                

М. Тарасюка, М. Федосова, І. Чугунова, Л. Шевченко, С. Юрія та інших. 

Фінансування вищої освіти є важливим питанням порядку денного різних 

країн, особливо в період дефіциту бюджету. Останнім часом все більше 

обговорюються ефективність фінансового механізму у сфері освіти, виявляються 

сильні та слабкі сторони національних систем фінансування в різних країнах, 

включаючи Україну. Відомі моделі фінансування, які використовуються 

державами-членами ЄС у різних пропорціях, підтримують посилення 

конкуренції між національними університетами у отриманні державних та 

приватних коштів на основі отриманих результатів. Відомо, що чим вище рівень 
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освіти нації, тим швидше розвивається економіка, тим більше дохід держави. 

Система фінансування вищої освіти в різних країнах має спільні та відмінні риси. 

Одним з найбільш важливих питань є питання фінансування вищої освіти. 

Серед моделей фінансування вищої освіти слід виділити наступні:  

1. Фінансування, що спрямоване на задоволення потреб держави. Модель 

передбачає, що держава фінансує університети з бюджету безпосередньо, 

натомість навчальний заклад готує необхідних, з точки зору держави, фахівців 

по заздалегідь узгодженим і затвердженим цінам. Перевага даної моделі полягає 

в тому, що держава отримує фахівців згідно визначених стандартів, також, 

можливим є збільшення ефективності та мінімізації витрат держави. Основний 

недолік полягає у тому, що відповідність параметрів підготовки фахівців 

реальним потребам ринку праці встановлюється ступенем точності прогнозних 

оцінок держави. Іншими словами, помилки в структурі і змісті підготовлених 

кадрів на момент їх випуску є неминучими.  

2. Замовлення державою підготовки фахівців на основі конкурсу. Ця модель 

фінансування університетів є різновидом попередньої; її відмінною рисою є 

більший ступінь орієнтованості на ринок. У конкурсі на отримання державного 

завдання виграє той вуз, у якого освітні послуги найбільш повно відповідають 

умовам конкурсу (потребам ринку праці), а витрати, пов'язані з навчанням 

оптимальні. Перевагою, щодо першої моделі, є додаткова можливість скоротити 

витрати держави на освіту.  

3. Фінансування вищих навчальних закладів за результатами роботи. На 

обсяг фінансування впливають такі показники, що характеризують діяльність 

вищих навчальних закладів, як кількість випускників, кількість студентів-

першокурсників, рівень знань учнів, а також складність курсів, що 

викладаються, визначені за підсумками незалежного контролю, кількість 

дисертацій, захищених в вузі та ін.  

4. Фінансування безпосередніми споживачами освітніх послуг. В основі 

даної моделі фінансування - державні зобов'язання, які у вигляді певних купонів 

або сертифікатів (ваучерів) на тих чи інших умовах передаються безпосереднім 
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споживачам освітніх послуг. Як і у випадку застосування інших моделей, 

фінансування із застосуванням ваучерів в окремих країнах нерідко 

співфінансується з боку студента або комерційної структури-замовника освітніх 

послуг. Саме необхідність оплати мотивує замовника бути більш вимогливими 

до якості послуг, що надаються, в результаті подібну комбінацію прийнято 

вважати найбільш ефективною. [3, c. 30] 

В Україні фінансування вищої освіти є багатоканальним і здійснюється за 

рахунок видатків державного, місцевих бюджетів, підприємств, корпорацій та 

фізичних осіб. Проте рівень її фінансового забезпечення є недостатнім, водночас 

не існує досконалого механізму фінансування, який сприяв би ефективному 

розвитку вищої освіти в нашій країні. Хоча визначальна роль у її фінансуванні 

належить державі, останнім часом набули поширення тенденції децентралізації 

й диверсифікації в цій сфері [1]. 

Воно дає можливість ВНЗ забезпечувати свою матеріальну базу в тому 

обсязі, який необхідний для його підтримання та розвитку. Можна виділити такі 

складники, як:  

– кошти, одержані на навчання, підготовку підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів;  

– плата за надання додаткових освітніх послуг;  

– кошти, одержані за науково-дослідні роботи та інші роботи, виконані 

закладом освіти на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;  

– доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, 

підприємств, дільниць і господарств від надання в оренду приміщень, споруд, 

обладнання; 

 – дотації з місцевих бюджетів;  

– кредити і позички банків, дивіденди від цінних паперів та доходи від 

розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних позабюджетних коштів;  

– добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від 

підприємств, установ, організацій, громадян [10]. 

При зростаючих потребах населення в освіті в сучасних умовах великою 
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проблемою постає дефіцит саме фінансових ресурсів, не зважаючи на те, що в 

останні роки держава значно збільшила видатки на освіту. Адже фінансові 

можливості і перспективи розвитку ЗВО визначаються станом державного 

бюджету, який є основним джерелом фінансування системи вищої освіти [4]. 

Протягом останніх років  система забезпечення вищої освіти зазнала чимало 

викликів. 

Глобальна пандемія COVID-19 спричинила одну з найважливіших 

економічних та фінансових криз століття. З огляду на значні фінансові проблеми, 

із якими зіткнулися країни під час пандемії, Україна зіткнулася зі скороченням 

свого бюджету. Щоб забезпечити стійке відновлення, дуже важливо, щоб 

освітній бюджет був захищений. Фінансова допомога у надзвичайних ситуаціях 

була виділена для покриття часткових або загальних витрат, пов’язаних із 

навчанням менш забезпечених студентів вищих навчальних закладів. 

У травні 2020 року було оголошено запровадження нових заходів, які 

спрямовані на забезпечення додаткового фінансування школам та університетам 

для покриття витрат, спричинених пандемією.  

Україна вживала заходів для захисту та підтримки витрат на освіту в 2021 

році шляхом збільшення трансфертів місцевим органам влади на навчальні 

засоби та обладнання, надання подальшої підтримки та соціального захисту 

вчителям та викладачам шляхом підвищення заробітної плати, а також шляхом 

впровадження нових трансфертів місцевим органам влади для забезпечення 

безпеки в школі та інших заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-19. 

Наступним викликом для системи фінансового забезпечення  ЗВО став 

напад РФ на свободу та незалежність територій України. Економіка та 

державний бюджет України, поза всяким сумнівом, опинились в складному 

становищі. З об'єктивних причин податкові надходження державного бюджету, 

з одного боку, зумовлені скороченням/припиненням економічної активності 

суб'єктів господарювання в Україні суттєвим чином скоротились, а видатки на 

ведення війни в тому числі за рахунок коштів державного бюджету, з іншого 

боку, значно зросли. Це означає дефіцит коштів, який потрібно фінансувати. 

Зокрема, відчуті зміни торкнуться і освітньої галузі. 
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У проєкті держбюджету на 2022 рік вперше видатки на освіту зведеного 

бюджету передбачені на рівні понад 7% ВВП – 392,2 млрд грн. [2]. 

Однак війна внесла свої корективи в бюджетний процес України, зокрема і 

у видатки на фінансування освіти.  Верховна Рада України на черговому 

засіданні 31 травня ухвалила в цілому законопроєкт про внесення змін до Закону 

України "Про Державний бюджет України на 2022 рік". Відповідного до якого 

установлено, що у 2022 році, як виняток з положень статті 24-2 Бюджетного 

кодексу України, кошти державного дорожнього фонду спрямовуються 

першочергово на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, 

отриманими державою або під державні гарантії, а також на забезпечення потреб 

сектору оборони" [6].  

Неминучим є секвестр бюджету задля збільшення обсягів резервного фонду. 

Відповідно до постанови КМУ, відбувся перерозподіл 73,33 мільярда гривень із 

державного бюджету на 2022 рік на військові потреби. Основні скорочення 

відбулись за загальнодержавними витратами, які розподіляються 

Мінсоцполітики – 32,15 млрд грн, Міносвіти та науки – 14,8 млрд грн та 

Мінветеранів – 5,5 млрд грн. [7]. 

Видатки загального фонду держбюджету на 2022 рік, передбачені для МОН 

за програмою “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам”, скоротили на 10% або на понад 10,8 млрд гривень. 

Окрім всього, забрали субвенцію з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами. Ще 3,9 млрд грн, якими розпоряджається Міністерство освіти і науки 

України, спрямують у резервний фонд. 

В  умовах  воєнного  стану  в  Україні,  спаду  виробництва,  посилення  

фінансової  нестабільності,  пандемії коронавірусу  процес  побудови  

ефективного фінансування ЗВО  є  надзвичайно  актуальним. Отож, ЗВО варто 

зосередити увагу на альтернативних джерелах фінансування.  

Диверсифікація джерел власних надходжень може значно поліпшити 

складну фінансову ситуацію, у якій опинилася велика кількість ЗВО країни. 
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