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СЕКЦІЯ 1 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО 

КОНТРОЛЮ, АНАЛІЗУ, ОПОДАТКУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В 
УКРАЇНІ 

 
СУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
Інна БАЛЛА 

асистент кафедри обліку, оподаткування  
та технологій електронного бізнесу,  

ЗВО «ПДУ» 
м. Кам’янець-Подільський 

Ангелія ВОЛЬСЬКА 
доцент кафедри фінансів, обліку і  
оподаткування імені Сергія Юрія, 
Навчально-реабілітаційний заклад 

вищої освіти «Кам’янець-Подільський  
державний університет» 
м. Кам’янець-Подільський 

 
Ключові слова: внутрішній контроль, система внутрішнього контролю, 

власники, керівники підприємства, фінансово-господарська діяльність. 
Сучасний внутрішній контроль на підприємстві є найважливішим 

елементом налагодженого механізму управління, мета якого полягає в 
успішному функціонуванні, підвищенні рівня рентабельності, збереженні та 
збагаченні його активів. 

Система внутрішнього контролю – інформаційна підсистема управління, яка 
виконує конкретні функції та взаємодіє з іншими інформаційними підсистемами 
(бухгалтерського обліку та економічного аналізу) [1]. 

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та 
процедури контролю, які забезпечують стабільне та ефективне функціонування 
підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, запобігання та 
виявлення помилок і фальсифікацій, повноту і точність бухгалтерських записів, 
а також своєчасну підготовку надійної фінансової інформації. 

Критеріями ефективності функціонування системи внутрішнього контролю 
є можливість реалізації нею таких функцій [2]:  

- попередження відхилень, що можуть виникнути в процесі фінансово-
господарської діяльності та в системі бухгалтерського обліку;  

- виявлення відхилень у фінансово-господарській діяльності та системі 
бухгалтерського обліку, які не вдалося попередити;  

- усунення відхилень фінансово-господарської діяльності та системи 
бухгалтерського обліку, які були виявлені.  

Якщо системою внутрішнього контролю не виконується хоча б одна із 
зазначених функцій, вона вважається неефективною. 
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Для того, щоб система внутрішнього контролю виправдала очікування 
власників та керівництва підприємства від її створення, вона має забезпечувати 
виконання ряду вимог [3].  

Для забезпечення таких вимог на підприємстві мають дотримуватись певних 
умов:  

- бухгалтерська звітність повинна включати лише ту інформацію, яка була 
правильно задокументована, класифікована, оцінена та відображена в обліку;  

- в бухгалтерській звітності повинна відображатись об'єктивна інформація 
по підприємству в цілому;  

- повинна забезпечуватись своєчасність виявлення всіх відхилень планових 
показників від фактичних, проводитись їх аналіз та притягнення винних осіб до 
відповідальності;  

- внутрішня звітність повинна передаватись уповноваженим особам 
оперативно для прийняття ними управлінських рішень. 

Таким чином, у функціонуванні ефективної системи внутрішнього 
контролю зацікавлені, перш за все, керівники та власники підприємств.  

На практиці, в багатьох українських підприємствах, не завжди є наявною 
система внутрішнього контролю, хоча певні його елементи можуть бути 
присутні. Внутрішньому контролю на таких підприємствах не приділяється 
достатньої уваги, хоча правильність використання методології якого може 
сприяти підвищенню ефективності діяльності даного підприємства.  

Керівнику будь-якого підприємства необхідно володіти достовірною 
інформацією про всі фінансові, економічні та грошові операції, отримати яку 
можливо лиш завдяки системі бухгалтерського обліку та ефективного контролю. 

Отже, внутрішній контроль на підприємстві – це процес, який здійснюється 
керівництвом компанії і відповідальними працівниками та покликаний 
забезпечувати досягнення таких цілей, як:  достовірність фінансової інформації, 
ефективність діяльності та дотримання чинних вимог законодавства. 
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Заробітна плата – одна з найскладніших і найважливіших соціально-

економічних категорій. Оскільки вона, з одного боку є основним і часто єдиним 
джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального добробуту 
членів їхніх сімей, а з іншого боку, для роботодавців є суттєвою часткою витрат 
виробництва і ефективним засобом мотивації працівників до досягнення цілей 
підприємства, то питання організації заробітної плати і формування її рівня 
разом з питанням забезпечення зайнятості складають основу соціально-трудових 
відносин у суспільстві, бо включають нагальні інтереси всіх учасників трудового 
процесу. 

Заробітна плата як показник, залежний безпосередньо від ефективності 
виробництва, продуктивності праці, конкурентоспроможності продукції, вона є 
не лише індикатором, що визначає загальний життєвий рівень працівників. Від її 
стану та форм реалізації, частки у валовому національному продукті багато в 
чому залежать також можливості розвитку економіки взагалі. В умовах 
сучасного ринкового механізму через формування, сукупного попиту заробітна 
плата забезпечує не лише основи відтворення робочої сили, вона стає дедалі 
вагомішим чинником відтворення суспільного виробництва. 

У  нормативно-правових актах вживаються два терміни – «оплата праці» та 
«заробітна плата». Традиційно щодо оплати праці найманих працівників 
застосовується термін «заробітна плата», маючи на увазі, що грошова винагорода 
виплачується за виконану роботу, тобто за витрачену працю. Так, відповідно до 
ст. 11 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата визначається як 
винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим 
договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за 
виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов 
виконуваної роботи, професійно ділових якостей працівника, результатів його 
праці та господарської діяльності підприємства. 

Роль заробітної плати в механізмі функціонування ринкової економіки 
полягає в тому, що вона має виконувати такі основні функції: відтворювальну, 
стимулюючу, оптимізаційну, регулювальну та соціальну. 

Відтворювальна функція полягає у забезпеченні працівників та членів їх 
родини необхідними життєвими благами для відновлення витраченої в процесі 
виробництва робочої сили та для відтворення поколінь. Реалізація цієї функції 
забезпечується встановленням державою прийнятного показника рівня інфляції, 
гарантованого мінімуму заробітної плати та прожиткового мінімуму. 
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Регулююча функція встановлює залежність оплати праці від кваліфікації, 
ступеня складності, напруженості завдань, які виконує працівник. 
Регуляторними інструментами, від яких залежить розмір мінімальної заробітної 
плати, в більшості країн є погодинна оплата та прожитковий мінімум.  В Європі 
заведено оплачувати працю найманим працівникам погодинно. Вважається, що 
це найбільш справедливий спосіб оплати праці, тому його практикують у всіх 
країнах Євросоюзу. Наприклад, мігранти, працевлаштовані в Італії, Іспанії та 
Великобританії, можуть вибрати зручний для себе графік роботи: неповну 
зайнятість або роботу у вихідні дні. При цьому працівник буде знати, що отримає 
зарплату строго за відпрацьований ним час. 

Стимулююча функція заробітної плати полягає у встановленні залежності 
розміру заробітної плати від особистого вкладу кожного працівника та 
результатів діяльності всього колективу підприємства. Високооплачувана праця 
створює матеріальну зацікавленість персоналу підприємства в трудовій 
активності і підвищенні своєї кваліфікації. 

Соціальна функція заробітної плати характеризується тим, що вона є не 
тільки матеріальним, а й моральним фактором. Сам факт отримання більш 
високої заробітної плати передбачає визнання більших заслуг робітника перед 
колективом у створенні продукції, більшої ваги трудового вкладу працівника в 
суспільне виробництво. Соціальна функція реалізує принцип соціальної 
справедливості щодо одержання доходів, тобто за однакову роботу робітники 
одержують однакову зарплату. 

Всі перелічені функції тісно взаємопов'язані, й лише при їх сукупному 
виконанні досягається ефективна організація заробітної плати. Будь-яке 
протиставлення, якоїсь із перелічених функцій сприяє розвитку кризових явищ в 
країні. 

Отже, заробітна плата – це економічна категорія, яка найповніше відображає 
рівень життя суспільства та його соціально-економічне становище. Середній 
рівень доходу громадян – це один з показників розвитку економіки держави в 
цілому, а значить, і свідчення стабільності, високого рівня і якості життя. 
Організація оплати праці має великий вплив на ефективність діяльності 
підприємства. Підприємство не може набрати та утримати робочу силу, якщо 
воно не сплачує винагороду за конкурентоспроможними ставками та не має 
шкали оплати, яка стимулює людей до роботи на даному підприємстві. 
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Для суб’єктів державного сектору відносини, що виникають у процесі 

складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх 
виконання, регулюються бюджетним законодавством. Зокрема, статтею 13 
Бюджетного кодексу України визначено, що благодійні внески, гранти та 
дарунки входять до складу першої підгрупи другої групи власних надходжень 
бюджетних установ. 

Положення щодо планування, здійснення видатків за спеціальним фондом 
бюджету в частині власних надходжень бюджетних установ, у тому числі в 
натуральній формі, врегульовано Порядком складання, розгляду, затвердження 
та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 (пункти 18, 23, 
49) [1]. Здійснення операцій за рахунок власних надходжень бюджетних установ 
під час казначейського обслуговування, в тому числі в натуральній формі, 
регламентовано Порядком казначейського обслуговування державного бюджету 
за витратами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 
24.12.2012 р. № 1407 [2], та Порядком казначейського обслуговування місцевих 
бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 
р. № 938 [3]. 

Визнання суб’єктами державного сектору доходів від безоплатно 
отриманих товарів, робіт та послуг у натуральній формі, сум зовнішньої та 
внутрішньої безоплатної допомоги здійснюється відповідно до Національного 
положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 
«Доходи» [4]. 

Правові, організаційні, соціальні засади отримання, надання, оформлення, 
розподілу і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги та 
сприяння гласності і прозорості цього процесу визначає Закон України «Про 
гуманітарну допомогу» [5]. На виконання статті 11 цього Закону Міністерство 
фінансів України видало Наказ від 14.12.1999 р. № 298 «Про порядок 
бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги» [6], дія якого поширюється на 
юридичних осіб незалежно від видів діяльності та форм власності (крім 
бюджетних установ), які одержали гуманітарну допомогу (отримувачі), які її 
потребують і яким вона безпосередньо надається (набувачі). 

Відповідно до цього Порядку одержану гуманітарну допомогу у вигляді 
грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей отримувач відображає за 
дебетом рахунків обліку грошових коштів, товарів, запасів та іншого майна в 
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кореспонденції з рахунком 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». 
Таким самим записом отримана гуманітарна допомога у вигляді грошових 
коштів і товарно-матеріальних цінностей відображається і набувачами. 

Грошові кошти і товарно-матеріальні цінності, використані на забезпечення 
статутної діяльності набувача, відображаються набувачами за кредитом рахунків 
обліку грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей у кореспонденції з 
рахунком 23 «Виробництво». Одночасно така сума відображається за дебетом 
рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» і кредитом 
субрахунку 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів» рахунку 74 «Інші 
доходи». 

Правові засади здійснення благодійної діяльності в Україні визначає Закон 
України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Для підприємств 
(крім бюджетних установ) для обліку та узагальнення інформації про наявність 
та рух коштів фінансування заходів цільового призначення (в тому числі 
отримана цільова благодійна допомога), які можуть надходити як субсидії, 
асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та 
юридичних осіб тощо, Планом рахунків № 291 [7], передбачено рахунок 48 
«Цільове фінансування і цільові надходження». 

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського 
обліку № 291, за кредитом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові 
надходження» відображаються кошти цільового призначення для фінансування 
певних заходів, за дебетом — використані суми за певними напрямками, 
визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум. 

Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 
29.11.1999 р. № 290 [8], норми якого застосовуються підприємствами, 
організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності 
(крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства 
складають фінансову звітність за МСФЗ), цільове фінансування не визнається 
доходом доти, поки немає підтвердження того, що воно буде отримане та 
підприємство виконає умови щодо такого фінансування. 

Отримане цільове фінансування (у тому числі кошти, вивільнені від 
оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств) 
визнається доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, 
пов’язані з виконанням умов цільового фінансування. Цільове фінансування для 
компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для 
надання підтримки підприємству без установлення умов його витрачання на 
виконання у майбутньому певних заходів визнаються дебіторською 
заборгованістю з одночасним визнанням доходу. 

Згідно із Законом підприємства зобов’язані складати фінансову звітність на 
підставі даних бухгалтерського обліку. Якщо підприємство відповідно до 
законодавства застосовує для ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності МСФЗ, то для нього вимоги МСФЗ є правилами 
бухгалтерського обліку, за якими відображаються господарські операції, та 
складання фінансової звітності. 
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Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення 
фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних 
документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом 
встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган 
(посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник 
відповідно до законодавства та установчих документів (стаття 8 Закону). 
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податкове зобов’язання. 
Згідно з п. 5 НП(С)БО 11 «Зобов’язання» [1], якщо на дату балансу раніше 

визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума включається до 
складу доходу звітного періоду. Що відображається проводкою: Дт 631; Кт 717. 
Тобто, якщо за кредиторською заборгованість строк давності сплив, відповідно 
у 2018, 2020, 2021 роках, то і списуватися вона повинна була в зазначених роках. 

Якщо ж підприємство не списало цю заборгованість, воно допустилося 
помилки. Виправляти яку потрібно згідно з п. 4 НП(С)БО 6 «Виправлення 
помилок і зміни у фінансових звітах» [2], тобто, заборгованість списують датою 
виявлення помилки (у 2022 році) проводкою: Дт 631; Кт 441. 

Причому в балансі за 2021 рік така помилка виправляється шляхом 
зменшення рядків 1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» і 1615 
«Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» в графі 3 «На 
початок звітного року». Таким чином, залишки в цих рядках не будуть 
співпадати з залишком цих рядків в графі 4 «На кінець звітного періоду» балансу 
за минулий рік. 

Поряд з цим рядок 2120 «Інші операційні доходи» Звіту про фінансові 
результати за 2022 рік в графі 4 «За аналогічний період попереднього року» 
потрібно збільшити на суму помилки, яка стосується минулого, 2021 року. Поряд 
з цим потрібно виправити і подати до статистичного управління фінансову 
звітність 2018, 2019, 2020 і 2021 року. 

Наприклад, в бухгалтерському обліку прострочене насіння списують на 
субрахунок 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей». На цьому ж 
субрахунку списують і компенсуючі податкові зобов’язання з ПДВ, нараховані 
за пп. 198.5 ПКУ [3]. Нагадаємо, що ПДВ за цим пунктом нараховується, якщо 
товари (у нас – насіння) придбавалися з ПДВ. Отже, проведення зі списання 
насіння таке: 

• Дт 947; Кт 207 – списана вартість насіння; 
• Дт 947; Кт 641 – нараховане компенсуюче ПДВ за пп. 198.5 ПКУ (якщо 

підприємство є платником ПДВ і насіння придбане з ПДВ). 
Безнадійна кредиторська заборгованість за отримані товари, роботи, 

послуги відображається у складі доходів: 
• Дт 631; Кт 717 – на загальну суму заборгованості. 

https://docs.dtkt.ua/doc/1027.73.0?_ga=2.138323376.1660245125.1637577745-1778388966.1623158519#pn38
https://docs.dtkt.ua/doc/1037.286.0?_ga=2.159154618.1660245125.1637577745-1778388966.1623158519#pn25
https://blank.dtkt.ua/blank/46
https://blank.dtkt.ua/blank/46
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.195?page=31#pn4832
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.195?page=31#pn4832
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Якщо за отриманими товарами, роботами, послугами підприємство 
відображало податковий кредит, то його потрібно відкоригувати. В 
бухгалтерському обліку коригування можна відобразити так: 

• Дт 641; Кт 644 – сторно на суму коригування ПДВ; 
• Дт 949; Кт 644 – на суму коригування ПДВ. 

Помилку з податку на прибуток можна виправити протягом строків 
давності, встановлених ст. 102 ПКУ (п. 50.1 ПКУ). Такий строк складає 1095 днів 
з дня, що настає за граничним строком подання податкової декларації, чи 
фактичним днем її надання, якщо вона надана пізніше (п. 102.1 ПКУ). Але на 
період карантину перебіг строків давності переривається (п. 52-2 підр. 10 розд. 
ХХ ПКУ). Таким чином, у 2022 році можна виправити помилку, допущену у 2018 
році. Так само потрібно виправити помилки і всіх наступних років. 

Помилку виправляють шляхом подання уточнюючої декларації з податку на 
прибуток. Додатком до декларації буде виправлена фінансова звітність. Причому 
спершу потрібно скласти і подати до податкової уточнюючу декларацію з 
прикладеними додатками та фінансовою звітністю за 2018 рік. Після того, як 
вона буде прийнята, потрібно скласти, враховуючи виправлені дані 2018 року, 
уточнену декларацію та уточнену фінансову звітність 2019 року, і подати до 
податкової. Після того, як вона буде прийнята, потрібно буде почергово скласти 
і подати уточнюючі звіти за 2020 і 2021 роки. Причому виправлення за 2021 рік 
можна зробити в поточній декларації за 2022 рік. 

Якщо платник податку при придбанні товарів/послуг у постачальника – 
резидента сформував податковий кредит на підставі податкової накладної, 
складеної після 01.07.2015 та зареєстрованої в ЄРПН, але такі товари/послуги не 
були оплачені постачальнику протягом терміну позовної давності, то у 
податковому періоді, в якому відбувається списання кредиторської 
заборгованості, платнику податку – покупцю необхідно нарахувати податкове 
зобов’язання з ПДВ з використанням механізму, визначеного п. 198.5 ПКУ, та 
скласти і зареєструвати в ЄРПН відповідну податкову накладну. Тому якщо 
платник списував би кредиторську заборгованість своєчасно, він би мав 
нарахувати податкове зобов’язання з ПДВ у 2018 році, при списанні 
простроченої заборгованості цього року. А нараховувати податкове зобов’язання 
з ПДВ на списану заборгованість 2020 і 2021 років не потрібно, бо в цих роках 
підприємство вже не було платником ПДВ. 

ПКУ не передбачає можливість виправлення ПДВ-помилок після 
анулювання реєстрації платника ПДВ. Враховуючи те, що суб’єкт 
господарювання у разі анулювання реєстрації платника ПДВ виключається із 
Реєстру платників ПДВ, то уточнюючий розрахунок за період, у якому він був 
платником ПДВ, такий суб’єкт господарювання подати не може. Таким чином, 
підприємство не може самостійно виправити зазначену помилку, нарахувавши 
податкове зобов’язання з ПДВ. 
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https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.212?page=62#pn11222
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У процесі функціонування військових частин виникає потік різнобічної 

інформації про їх діяльність, включаючи ті чи інші види обліку. В умовах 
реформування бухгалтерського обліку необхідно правильно організувати роботу 
фінансового органу військової частини, а саме облік, який забезпечував би 
начальників служб  необхідною інформацією, яка дозволяє командиру частини 
мати достовірні дані про власне майновий і фінансовий стан, результати 
діяльності відповідно до міжнародних стандартів, для прийняття управлінських 
рішень та покращення виконання покладених завдань . 

Вміння аналізувати поточну фінансово-господарську діяльність військових 
частин, установ, організацій Міністерства оборони України, в тому числі і в плані 
перспектив їх розвитку, входить до основних вимог, які ставляться перед 
керівництвом і фінансовим органом військової частини. Найкраще можна 
осягнути і проаналізувати ефективність фінансово-господарської діяльності 
військових частин за допомогою фінансової звітності. 

У звітності наводиться інформація, яка відображає активи, зобов’язання, 
власний капітал, доходи, витрати, дефіцит/профіцит, рух грошових коштів 
військової частини. 

 Важливість фінансової звітності виражається в тому, що вона повинна 
надавати можливість користувачам порівнювати звіти різних установ державного 
сектору за будь-які  періоди. 

Фінансова звітність військових частин складається з: балансу, звіту про 
фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал 
та приміток до річної фінансової звітності. Важливого значення для складання 
форм фінансової звітності установами державного сектору, в тому числі і 
військових частин є застосування регістрів синтетичного та аналітичного обліку. 

Крім того, джерелом інформації для складання річної звітності є книга 
«Журнал-Головна», в якій в розрізі субрахунків бухгалтерського обліку 
відображені всі господарські операції на підставі меморіальних ордерів за 
звітний період. У книзі «Журнал-Головна» щомісяця визначаються суми оборотів 
за дебетом та кредитом кожного субрахунку і сальдо за кожний звітний місяць. 

З метою прискорення роботи зі складання звітності, а також для аналізу 
результатів діяльності розпорядника бюджетних коштів доцільно складати 
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оборотно-сальдову відомість за всіма субрахунками з визначенням підсумків на 
звітну дату (квартал, рік). 

Результат фінансової діяльності військової частини визначається шляхом 
проведення підсумкових оборотів щодо списання доходів та видатків за звітний 
рік. 

Необхідність здійснення підсумкових оборотів за звітний рік обумовлена 
тим, що кошториси складаються на рік, який збігається з бюджетним роком, а в 
наступному році фінансування військової частини проводиться з бюджету нового 
року. 

Слід відмітити, що на практиці вагомою проблемою складання та подання 
звітності військовими частинами є: 

- невідповідність даних, наведених у фінансовій і бюджетній звітності 
установ державного сектору, даним бухгалтерського обліку через викривлення 
даних у регістрах обліку військових частин; 

- формальний підхід до складання форм фінансової та бюджетної 
звітності, де багато даних беруться не з даних аналітичного та синтетичного 
обліку військової частини (книга «Журнал-Головна», книга аналітичного обліку 
фактичних видатків), а з даних, отриманих у працівників Державної 
казначейської служби України на підставі особистісних зв’язків. При цьому, 
вищезгадані регістри у військовій частині можуть або взагалі не вестися, або 
заповнюватись без належної перевірки їх правильності. 

Проаналізувавши порушення і недоліки, виявлені під час складання та 
подання звітності можна виокремити головні причини, які впливають на 
виникнення порушень і недоліків щодо складання та подання звітності [4]. 

По-перше, неправильно відпрацьовано порядок організації обліку, а саме: 
у військових частинах оголошено накази «Про облікову політику» та «Про 
організацію бухгалтерського обліку військової частини на відповідний рік», де не 
чітко висвітлюються всі питання, які стосуються організації бухгалтерського 
обліку та звітності, в тому числі затверджується робочий план рахунків, що є 
рушійною силою для роботи фінансового органу. 

По-друге, не всі військові частини працюють з програмним забезпеченням, 
що уповільнює процес обліку і звітності, а також потребує більше часу для 
виконання роботи. 

Удосконалення процесу складання та подання фінансової звітності 
військовими  частинами сприятиме підвищенню рівня прозорості управління 
державними фінансами; чіткості використання та розподілу бюджетних ресурсів; 
удосконаленню планування бюджетної політики та бюджетних програм на 
середньострокові та довгострокові періоди. 

Отже, проаналізувавши актуальні питання щодо складання, подання та 
аналізу фінансової та бюджетної звітності військової частини,  пропонуються 
такі шляхи вирішення проблемних питань: 

1) Створення веб-сайту Департаментом фінансів України для бухгалтерів 
та начальників фінансових органів, які працюють у Міністерстві оборони 
України, на якому головні розпорядники бюджетних коштів та фінансовий 
орган, що забезпечує, зможуть розміщувати свої телеграми, вказівки, 
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рекомендації тощо з питань бухгалтерського обліку та звітності. Також 
необхідним є ведення форуму для обговорення тем, що цікавлять начальників 
фінансових органів військових частин, розпорядників бюджетних коштів, в 
якому будуть брати участь користувачі облікової інформації і який буде 
відповідати всім вимогам режиму секретності, а не так, як це здійснюється зараз 
за допомогою відкритих груп в месенджерах Viber, Telegram, WhatsAPP тощо. 
Ці заходи збільшать швидкість передачі інформації про основні моменти та 
особливості бухгалтерського обліку та звітності, як наслідок, зменшення 
порушень. 

2) Створення постійнодіючих курсів щодо перепідготовки кадрів з питань 
введення реформованої системи бухгалтерського обліку та звітності з окремим 
штатом працівників (військовослужбовців), в обов’язки яких буде входити 
випуск вебінарів та іншого інтерактивного контенту з проблемних питань 
бухгалтерського обліку та звітності, адаптованого до специфіки діяльності 
військових частин. 

3) Удосконалення співпраці з різними журналами, які розкривають 
питання бухгалтерського обліку та звітності і досліджують нормативно-правові 
акти. Наприклад, відомий журнал Бухгалтер.com.ua серед бухгалтерів є дуже 
популярним, оскільки проводить значну роботу щодо роз'яснень нормативно-
правових актів і допомагає у роботі начальника фінансового органу з'ясувати 
проблемні питання на форумі сайту, там є можливість оформити підписку 
журналу і щотижнево отримувати корисну інформацію з бухгалтерського обліку 
та звітності, тим самим удосконалюючи свої знання та навички. 

Дотримання запропонованих заходів в деякій мірі призведе до покращення 
раціонального розподілу та використання бюджетних коштів. 

Список використаних джерел 
1. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI 

[Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. 

2. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. №2755-VІ 
[Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України 
від 16.07.1999 р. № 996-ХІV. [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради 
України. 1999. № 40. Ст. 365. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 

4. Шашерін В. Шпаргалка зі складання річної фінансової та бюджетної 
звітності / В. Шашерін, В. Матвєєва // Журнал «Бюджетна бухгалтерія». 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14


 

21 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ІНШИХ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Діана КІСІЛЬ  
студентка 4 курсу ОС «Бакалавр», 

спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 
ННІБІФ, ЗВО «ПДУ»,  

Кам’янець-Подільський,  
Світлана СТЕНДЕР 

канд. екон. наук, доцент, асистент 
кафедри обліку, оподаткування та  

технологій електронного бізнесу 
 

Ключові слова: витрати підприємства, витрати операційної діяльності, 
облік, субрахунок. 

Витрати, які включаються до інших операційних, перераховані у п. 20 
НП(С)БО 16 «Витрати» [1]. Тобто це всі субрахунки, які представлено на 
рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності». Постає питання: чим інші 
витрати операційної діяльності (субрахунок 949 «Інші операційні витрати»;) 
відрізняються від «просто» інших витрат (субрахунок 977 «Інші витрати»)? 
Отже, у Плані рахунків бухгалтерського обліку маємо два субрахунки, які 
призначені для накопичення «інших» витрат за остаточним принципом, для яких 
не знайшлося місця на інших рахунках чи субрахунках.  

За Інструкцією № 291 [2] на субрахунку 949 узагальнюється інформація про 
витрати операційної діяльності, зокрема, це витрати житлово-комунальних і 
обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків 
відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного 
призначення, виплати за невідпрацьований час, що не підлягають накопиченню, 
тощо. На субрахунку 977 відображаються інші витрати діяльності (тут вже немає 
слова «операційної»). На рахунку 97 "Інші витрати" ведеться облік витрат, що 
виникають в процесі діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з 
виробництвом або реалізацією основної продукції та послуг. 

На жаль, у цих формулюваннях не дуже багато ясності. Приміром, 
утримання бази відпочинку не пов’язане з виробництвом або реалізацією 
основної продукції та послуг, але ці витрати в Інструкції № 291 віднесені до 
інших операційних на субрахунок 949. А як бути з благодійною допомогою – це 
«інші операційні витрати» чи просто «інші витрати»?  

На нашу думку, підприємство самостійно приймає рішення щодо того, на 
якому субрахунку обліковувати такі витрати – на 949 чи на 977. Зокрема, можна 
орієнтуватися на критерій систематичності або можливості планування таких 
витрат (див. табл. 2).  

Загалом перелік статей інших операційних та інших витрат підприємства 
доцільно закріпити у Наказі про облікову політику. Нагадаємо, що всі витрати 
повинні мати належне документальне оформлення.  
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Деякі витрати, які колись (ще до 2011 року) вважалися «негосподарськими» 
з метою оподаткування прибутку, в бухгалтерському обліку є справжніми 
господарськими витратами. 

Таблиця 1 
Приклади інших витрат підприємства 

Стаття витрат Субрахунок 
Проведення свят, заходів для працівників, якщо витрати є запланованими, 
систематичними і здійснюються з соціальною метою 

949 

Фінансування особистих потреб фізичних осіб – працівників підприємства 
або сторонніх фізичних осіб, не пов’язане з оплатою праці. Сюди належать 
дарунки (коштовні та не дуже), відшкодування особистих витрат фізичних 
осіб тощо 

 
949 

Благодійна допомога, яка здійснюються регулярно (декілька разів на рік та 
кожного року тощо, як традиція підприємства, що спрямована на соціальні 
цілі) 

 
949 

Благодійна допомога, яка здійснюється одноразово або не планується з 
року в рік (разова допомога фізичним особам на вартісне лікування, 
допомога ЗСУ тощо) 

 
949 або 977 

Списання податкових зобов’язань з ПДВ, що нараховуються відповідно до 
п. 198.5 ПКУ 

949 

Капітальні витрати, що не мають на меті отримання доходу або створення 
активу, наприклад, благоустрій території, яка не належить підприємству 
тощо 

 
977 

Надзвичайні, незаплановані витрати, понесені внаслідок воєнних дій, 
неправомірних дій інших осіб, надзвичайних ситуацій, аварій, нещасних 
випадків, стихійних лих тощо 

 
977 

Наприклад, це витрати на: 
• створення комфортніших умов праці для працівників, ніж це передбачено 

законодавством, наприклад, влаштування місць для відпочинку, занять спортом, 
приймання їжі на робочих місцях (якщо це не передбачено законодавством); 

• придбання питної води, інших напоїв та їжі для працівників підприємства, 
забезпечення працівників обідами, обладнання приміщення, де працівники 
можуть поїсти; 

• добові, що виплачуються відрядженим працівникам у сумі, що перевищує 
неоподатковувані межі, встановлені п. 170.9 ПКУ [3]; 

• безкоштовні роздачі товарів з рекламною метою тощо. 
Ці витрати не є «іншими», вони можуть бути класифіковані за наявними 

субрахунками Плану рахунків, а отже мають обліковуватися залежно від їх 
призначення. Наприклад, утримання кімнати для відпочинку та приймання їжі у 
виробничому цеху слід віднести на рахунок 91 «Загальновиробничі витрати», з 
якого вони потім потраплять до собівартості готової продукції; витрати на 
утримання кухні в офісі потраплять на рахунок 92 «Адміністративні витрати»; 
витрати на спортмайданчик для працівників збуту – на рахунок 93 «Витрати на 
збут» тощо. Витрати на купівлю питної води, напоїв та їжі, добові витрати 
відряджених працівників понад неоподатковувані межі, встановлені п. 170.9 
ПКУ, списуються на ті рахунки, на які списується зарплата відповідних 
працівників.  
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На нашу думку, накопичення таких витрат на субрахунку 949 «Інші витрати 
операційної діяльності» не дасть повну інформацію про склад і структуру витрат 
підприємства, адже це може привести до заниженню собівартості продукції і 
завищенню інших операційних витрат звітного періоду. 
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До прийняття національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
в Україні визначилися наступні напрямки досліджень з питань підготовки і 
складання фінансової звітності як основного джерела інформації про діяльність 
підприємства: реформування системи бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності із застосуванням міжнародних стандартів і формування на 
цьому підґрунті концептуальних засад для системного вирішення питань 
складання, аналізу і прогнозування звітних показників; окремі аспекти оцінки 
елементів фінансової звітності в умовах здійснення конкретних фінансово-
господарських операцій та їх розкриття у фінансовій звітності. 

Якщо говорити про трансформацію звітності з національних стандартів до 
вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ), то цей метод 
разом з перевагою відносної простоти має істотні недоліки. Як правило, 
трансформація робиться на квартальній або щорічній основі. Відповідно 
отримати інформацію на проміжних стадіях неможливо. Такий спосіб, як 
правило, пов'язаний з використанням електронних таблиць для трансформації, 
коректувальних проводок, розрахунків і т.д. Тому варто наголосити про 
можливість підвищеного ризику виникнення помилок (внаслідок людського 
фактору). З іншого боку, якщо підприємство веде управлінський облік досить 
детально і в нього немає потреби або обов’язку у представленні звітності за 
міжнародними стандартами інвесторам або кредиторам на квартальній чи 
місячній основі, то така методика трансформації може бути застосована на 
практиці. Даний метод може використовуватися як проміжний крок до конверсії 
для великого бізнесу або може стати звичайною практикою для середніх 
підприємств.  

При застосуванні паралельного обліку потрібно розуміти, що ведення 
обліку відразу в декількох моделях одночасно підніме важливу проблему – 
подвійного введення інформації. Якщо на підприємстві автоматизований 
бухгалтерський облік, технічно проблема може бути достатньо легко вирішена.  

На нашу думку, повна конверсія або паралельний облік з точки зору 
зменшення ймовірності здійснення помилок та часу отримання результату у 
звітності, постійного інформування користувачів про результати є більш 



 

25 

коректною. Для того, щоб впровадити паралельний облік, потрібні кошти на 
закупівлю додаткових інформаційних технологій, навчання або отримання 
послуг сторонніх спеціалістів чи наймання кваліфікованого персоналу, 
перебудова всієї системи обліку, який був би націлений на паралельний облік.  

Значна кількість компаній готують фінансову звітність, переносячи дані 
бухгалтерського обліку в такі системи, як Excel, і вручну конвертують звітність 
відповідно до вимог міжнародних стандартів, але варто зазначити, що при 
великій кількості операцій конвертувати бухгалтерські дані досить 
проблематично, тому великі підприємства змушені використовувати спосіб 
трансляції. У час нових інформаційних технологій серед програмного 
забезпечення існують продукти, які дозволяють скоротити тимчасові витрати по 
внесенню даних в систему. Таким чином, джерелом для формування звітності в 
кінцевому підсумку будуть служити одні й ті самі первинні бухгалтерські 
документи.  

Впровадивши на підприємстві інформаційну систему, яка дозволить 
автоматично проводити конвертацію облікових даних з національної системи 
обліку в МСФЗ, вдасться заощадити час. Таким чином, рішення проблеми 
оперативної підготовки звітності відповідно до МСФЗ полягає в комп’ютеризації 
обліку. Єдиним недоліком такого способу підготовки звітності за МСФЗ є 
вартість програмного забезпечення та послуги з впровадження комп’ютерного 
забезпечення, які можуть коштувати мільйони або десятки мільйонів гривень.  

Порівнянність показників звітності є однією з найважливіших до неї вимог. 
Для того, щоб ця вимога виконувалася, необхідно застосовувати єдину 
методологію планування, обліку господарської діяльності та звітності. Таким 
чином, в ході дослідження визначено необхідні зміни для запровадження в 
обліковій практиці вітчизняних підприємств МСФЗ. Компонентами визначеного 
процесу є:  

• відмова від регламентованих форм фінансової звітності та формування 
звітності з використання довільної форми;  

• внесення до національних положень змін, що відповідають вимогам 
МСФЗ;  

• забезпечення системного вивчення МСФЗ шляхом координації зусиль 
державних органів, професійних організацій і вищих навчальних закладів;  

• уніфікація важливих визначень у вітчизняних законах та стандартах 
обліку, узгодження їх із міжнародними стандартами бухгалтерського обліку;  

• доповнення вітчизняних стандартів нормою про обов’язкове розкриття 
інформації про власників компанії та пов’язаних сторін. 

В основі оптимізації форм фінансових звітів лежить обґрунтоване 
групування статей та раціональне представлення елементів звітних форм. 
Враховуючи вищевикладене, для запровадження МСФЗ на підприємстві 
необхідно створити відповідну службу, визначити її функції, закріпити 
обов’язки за відповідальними особами шляхом розробки внутрішніх 
розпорядчих документів. Одним з основних моментів, який необхідно прописати 
у таких документах є безперервну оновлення фахівцями відповідної служби 
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власних баз знань, оскільки МСФЗ досить динамічні. Зваживши переваги та 
недоліки кожного зі шляхів впровадження міжнародних стандартів фінансової 
звітності (трансформації та конверсії), керівництво підприємства, не 
виключаючи отримання консультацій у провідних спеціалістів, повинно вибрати 
найоптимальніший. Але, навіть зробивши такий важливий крок, не варто 
очікувати на складання повноцінної звітності, яка відповідає всім встановленим 
для розкриття інформації вимог у короткостроковій перспективі. Важливо 
розуміти, що цей процес є поступовим і вимагає особливої ретельності, якщо 
ціллю є створення якісно нової системи обліку. 
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Оприбуткуванням готівки підприємствами та їх відокремленими 

підрозділами, що проводять готівкові розрахунки із застосуванням реєстратора 
розрахункових операцій (далі – РРО) і з оформленням касових ордерів, є 
здійснення обліку готівки у повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі 
на підставі прибуткових касових ордерів. 

Готівка, яка надходить до кас, повинна своєчасно та в повній сумі 
оприбутковуватися. Порядок оприбуткування готівки в касах, у тому числі і під 
час розрахунків із застосуванням РРО або розрахункових книжок (далі – РК), 
визначений п. 11 розд. ІI Положення № 148 [1].  

Оприбуткування готівки – це проведення суб’єктами господарювання 
обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі 
обліку доходів і витрат/фіскальному звітному чеку/електронному фіскальному 
звітному чеку/розрахунковій квитанції. Оприбуткуванням готівки в касах 
установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові 
розрахунки із застосуванням РРО та з оформленням їх касовими ордерами і 
веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних 
надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів. 

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів 
установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО 
без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних 
звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, 
визначеного п. 44.3 ст. 44 ПКУ [2] і занесення інформації згідно з фіскальними 
звітними чеками або електронними фіскальними звітними чеками до відповідних 
книг обліку (Книги обліку розрахункових операцій (далі – КОРО) – у разі її 
використання на період виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії)). 
Установа/підприємство визначає місце та спосіб зберігання відокремленими 
підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в 
електронній формі. 

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів 
установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням 
програмних РРО (далі – ПРРО) без ведення касової книги, є забезпечення 
щоденного створення засобами ПРРО у паперовій або електронній формі 
фіскальних звітних чеків та подання їх до фіскального сервера засобами 
телекомунікацій, а також направлення створених ПРРО електронних 
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розрахункових документів та повідомлень для їх реєстрації і довгострокового 
зберігання до фіскального сервера. 

Оприбуткуванням готівки в касах суб’єктів господарювання, які проводять 
готівкові розрахунки із застосуванням КОРО без застосування РРО, є занесення 
даних розрахункових квитанцій до КОРО. Оприбуткування та облік ФОП 
отриманих доходів здійснюється в книгах обліку доходів і витрат у довільній 
формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів у порядку, 
визначеному ПКУ. 

Установа/підприємство на підставі Положення № 148, яке вже вище 
зазначалось, зобов’язане розробити та затвердити внутрішнім документом 
порядок оприбуткування готівки в касі установи/підприємства, у якому 
максимально врахувати особливості роботи як установи/підприємства, так і його 
відокремлених підрозділів (внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, 
графіки змінності, порядок та особливості здавання готівкової виручки (готівки) 
до банку). Для відокремлених підрозділів установи/підприємства порядок 
оприбуткування готівки в касі встановлюється та доводиться внутрішніми 
документами установи/підприємства. 

Підприємства та ФОП, яким Законом України № 265/95-ВР [3] надано право 
проводити розрахунки готівкою із споживачами без використання РРО з 
використанням відповідних КОРО і специфіки функціонування яких 
унеможливлює оформлення ними кожної операції касовим ордером (продаж 
проїзних і перевізних документів; білетів державних лотерей; квитків на 
відвідування культурно-спортивних і видовищних закладів), оприбутковують 
готівку наприкінці робочого дня за сукупністю операцій у цілому за робочий 
день з оформленням касовими документами і відображенням у КОРО або РК. 
Суми готівки, що оприбутковуються, повинні відповідати сумам, визначеним у 
відповідних касових (розрахункових) документах. 

Для проведення електронної перевірки платник податків забезпечує 
подання до контролюючого органу засобами електронного зв’язку в електронній 
формі з дотриманням вимог Закону № 851 [4] документів, які відповідно до ПКУ 
пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи 
створюються таким платником податків в електронній формі та зберігаються на 
машинних носіях інформації). Загальний формат та порядок подання такої 
інформації встановлюються центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 

Документи, що містять комерційну таємницю або є конфіденційними, 
передаються окремо із зазначенням посадової особи, що їх отримала. Передача 
таких документів для їх огляду, вивчення і їх повернення оформляються актом у 
довільній формі, який підписують посадова (службова) особа контролюючого 
органу та платник податків. 

При проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають 
право отримувати у платників податків належним чином завірені копії 
первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що 
свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату 
податків, зборів, платежів, порушення вимог іншого законодавства, контроль за 
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дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Такі копії повинні бути 
засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені 
печаткою (за наявності). 

Забороняється вилучення оригіналів первинних, фінансово-господарських, 
бухгалтерських та інших документів за винятком випадків, передбачених 
кримінальним процесуальним законодавством. У разі відмови платника податків 
або його законних представників надати копії документів посадовій особі 
контролюючого органу така особа складає акт у довільній формі, що засвідчує 
факт відмови, із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові платника 
податків (його законного представника) та переліку документів, які йому 
запропоновано подати. Зазначений акт підписується посадовою (службовою) 
особою контролюючого органу та платником податків або його законним 
представником. У разі відмови платника податків або його законного 
представника від підписання зазначеного акта в ньому вчиняється відповідний 
запис (п. 85.6 ст. 85 ПКУ). 
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Ключові слова: виробничі запаси, облік, активи 
Організація та розвиток  виробництва на підприємстві  неспроможне без 

виготовлення конкурентоспроможної продукції та її реалізації на внутрішніх і 
зовнішніх ринках збуту. Для того щоб підприємство змогло виготовляти якісну 
продукцію, необхідною умовою здійснення виробничого процесу є наявність 
великої кількості виробничих запасів на підприємстві, які являються важливою 
частиною активів підприємства. 

Належним чином організований облік виробничих запасів, тобто якісна 
поінформованість про їх наявність та рух, має суттєве значення в управлінні 
виробничою діяльністю кожного підприємства та в контролі за зберіганням 
матеріальних цінностей.  

У теоретичному розумінні виробничі запаси є предметами праці, які 
одноразово використовуються у виробничому процесі, свою вартість повністю 
переносять на готову продукцію. В бухгалтерському обліку більшість предметів 
праці вважаються виробничими запасами. 

В обліковій літературі можна зустріти багато різних понять, пов’язаних із 
запасами, проте слід ураховувати, що кожна з них має самостійне значення та 
власне тлумачення. Критична оцінка наявних визначень поняття «виробничі 
запаси» дає підстави виокремити такі основні підходи:  

– переважна більшість науковців під час висвітлення питань обліку запасів 
та їх сутності і значення використовує визначення, наведене в П(С)БО 9;  

– окремі науковці ототожнюють поняття «виробничі запаси» і «матеріальні 
ресурси»;  

– ототожнюються також такі поняття, як «запаси» й «виробничі запаси»;  
– в окремих джерелах застосовується термін «товарно-матеріальні 

цінності»;  
– низка авторів до виробничих запасів як частини предметів праці не 

відносить малоцінні швидкозношувані предмети та незавершене виробництво. 
Згідно з П(С)БО 9 «Запаси» запаси – це активи, які утримуються для 

подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у 
процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; 
утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та 
надання послуг, а також управління підприємством. 

Аналогічне трактування терміну «запаси» викладено в МСБО 2, проте  
П(С)БО 9 до запасів відносяться також активи, які утримуються для споживання 
в процесі управління підприємством. Таке доповнення є доречним, оскільки 
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запаси також використовуються на підприємстві для потреб управління, під час 
заготівлі, збереження та збуту. 

Державне регулювання бухгалтерського обліку запасів в Україні 
здійснюється шляхом розробки єдиних правил ведення бухгалтерського обліку 
запасів та відображення інформації про запаси у фінансовій звітності через 
видання законодавчим органом державної влади України (Верховною Радою 
України) та центральними органами виконавчої влади, що забезпечують 
формування та реалізують державну політику у сфері бухгалтерського обліку 
(Міністерством фінансів України, Національним банком України, Державним 
казначейством України, міністерствами та іншими центральними органами 
виконавчої влади в межах повноважень, передбачених законодавством), 
відповідних законодавчих та нормативно-правових актів. 

Важливою умовою правильної організації обліку виробничих запасів є їх 
відповідне групування. На різних підприємствах виробничі запаси можуть мати 
різне призначення залежно від функції, яку вони виконують у процесі 
виробництва. Тому важливо правильно згрупувати (класифікувати) виробничі 
запаси на підприємстві за їх призначенням та роллю у процесі виробництва. 

Господарські операції щодо руху виробничих запасів відображаються у 
бухгалтерському обліку методом їх суцільного та безперервного 
документування. Документування – це спосіб первинного спостереження і 
відображення господарських операцій у первинних бухгалтерських документах. 
Це початок і основа облікового процесу, без якого бухгалтерський облік 
неможливий. Кожна господарська операція щодо руху виробничих запасів 
фіксується за допомогою документів, заповнених з дотриманням певних вимог, 
що надають їм юридичної сили. 

Облік виробничих запасів доцільно автоматизовувати із застосуванням 
комп’ютерної програми 1С: Підприємство. Важливо, щоб автоматизований облік 
був не лише в бухгалтерії, але й в осіб, які є матеріально відповідальними, та 
ведуть первинний облік виробничих запасів на складі. Це забезпечить значне 
скорочення часу на отримання та обробку документів, дозволить автоматично 
обліковувати виробничі запаси при їх надходженні і вибутті, оцінці тощо. 
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Згідно з п. 6 П(С)БО 16 «Витрати» [1], витратами звітного періоду 

визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить 
до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу 
внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати 
можуть бути достовірно оцінені. 

Перш за все, зазначимо, що Інструкцією № 291 [2] передбачено, що: 
• рахунок 23 «Виробництво» призначений для узагальнення інформації про 

витрати на виробництво продукції (робіт, послуг); 
• на субрахунку 151 «Капітальне будівництво» відображаються витрати на 

будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способом для 
власних потреб підприємства. 

Таким чином, виходячи з того, що підприємство не здійснює виробництво 
продукції, а несло витрати, що пов’язані з будівництвом (тобто створенням 
капітальних інвестицій), то вважаємо за доречне застосовувати для їх обліку саме 
субрахунок 151. Тому списання накопичених сум на субрахунку 151 є витратами 
підприємства. Незавершені капітальні інвестиції класифікуються як необоротні 
активи, тому їх списання відображається записом: Дт 976; Кт 151. 

Якщо ж підприємство все таки буде застосовувати для обліку рахунок 23 
«Виробництво», то списані суми слід відображати за дебетом субрахунку 949. 
При цьому, ПКУ [3] не передбачено коригування фінансового результату при 
списанні незавершеного будівництва (виробництва), а тому такі суми 
включаються до складу витрат без подальшого застосування податкових різниць. 

Що ж до ПДВ, то пп. 198.5 ПКУ передбачено, що платник податку 
зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, 
визначеної відповідно до пп. 189.1 ПКУ за товарами, послугами, необоротними 
активами, придбаними або виготовленими з ПДВ (для товарів/послуг, 
необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, 
якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до 
складу податкового кредиту), у разі, якщо такі товари, послуги, необоротні 
активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, 
зокрема в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку. 

Господарська діяльність – діяльність особи, що пов'язана з виробництвом 
(виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, 
спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно або 
через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на 
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користь першої особи, зокрема, за договорами комісії, доручення та агентськими 
договорами (пп. 14.1.36 ПКУ) [3]. 

Таким чином, при списанні незавершеного будівництва (виробництва) 
платник податку повинен нарахувати податкове зобов’язання з ПДВ за тими 
товарами, послугами чи необоротними активами, включеними до складу такого 
незавершеного будівництва (виробництва), які були придбані з ПДВ і за якими у 
платника податку було право на податковий кредит (стосується товарів, послуг 
та необоротних активів придбаних з 01.07.2015 р.), тобто незалежно від того чи 
включав платник податку суми такого ПДВ до податкового кредиту, чи ні. 
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Обов’язковою умовою ефективного використання і продовження строку 

експлуатації основних засобів на підприємстві є постійне підтримання їх в 
робочому стані за рахунок проведення періодичних ремонтів і технічного 
обслуговування та поліпшення.  

На підставі п. 14 П(С)БО 7 первісна вартість основних засобів збільшується 
на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, добудова, 
дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх 
економічних вигод, спочатку очікуваних від використання об’єкта основних 
засобів. Витрати, що здійснюються для забезпечення майбутніх економічних 
вигод, спочатку очікуваних від використання об’єкта основних засобів, 
включаються до складу витрат звітного періоду п. 15 П(С)БО 7). Таким чином, 
для цілей відображення операцій у бухгалтерському обліку підприємству 
необхідно чітко розмежовувати ремонт основних засобів та їх поліпшення.  

Під терміном ремонт, на підставі П(С)БО 7 слід розуміти відновлення 
первісних споживчих і функціональних якостей об’єкта основних фондів, 
частково втрачених у ході експлуатації даного об’єкта в господарській діяльності 
підприємства. При цьому, згідно П(С)БО 7, не відбувається збільшення спочатку 
очікуваних вигод від використання даного об’єкта, а відбувається відновлення 
величини раніше очікуваних вигод. Згідно п. 15 П (С) БО7 витрати на ремонт 
підприємство відносить на витрати діяльності.  

Під поліпшенням основних фондів, згідно п. 14 П(С)БО 7, слід розуміти 
збільшення споживчих якостей об’єкта (у вигляді модернізації, добудови, 
дообладнання, реконструкцій тощо), що призводить до збільшення майбутніх 
економічних вигод. Витрати на поліпшення основних фондів відносяться, згідно 
П(С)БО 7, у збільшення їх первісної вартості з наступним нарахуванням 
амортизації на всю вартість основних фондів (і в тому числі на суму цього 
поліпшення).  

Збільшення економічних вигод може бути досягнуто двома шляхами:  
-   збільшення надходжень грошових коштів внаслідок зростання 

виробничої потужності об’єкту;  
-   зменшення витрат, пов’язаних з використанням об’єкту основних засобів.  
Залежно від обсягу і характеру робіт, розміру витрат розрізняють ремонт 

капітальний і поточний.  
Витрати на ремонт основних засобів обліковують на рахунках 23 

„Виробництво”, 91 „Загальновиробничі витрати”, 92 „Загальногосподарські 
витрати”, 93 „Витрати на збут”, 94 „Інші витрати”, залежно від того, де їх 
використовують: у виробництві, при реалізації продукції, у житлово-
комунальному господарстві.  
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Ремонт основних засобів здійснюють на основі заяви керівників виробничих 
підрозділів, у яких експлуатуються основні засоби; що потребують ремонту. При 
ремонті господарським способом інженер механік господарства складає 
Відомість дефектів на ремонт машин. У ній зазначають виявлені дефекти, 
вказують потребу в запасних частинах і матеріалах, обсяг робіт і визначають 
нормативну вартість ремонту. На підставі затвердженої керівництвом відомості 
дефектів виписують лімітно-забірну картку на видачу матеріалів для ремонту, 
складають наряд на відрядну роботу. Після виконання робіт у відомості дефектів 
відображають фактичні витрати запасних частин, інших матеріалів, оплати праці 
й обчислюють собівартість ремонту. Закінчений ремонт будівель, споруд, машин 
та інших основних засобів оформляють Актом приймання передачі 
відремонтованих і реконструйованих об’єктів.  

Аналітичний облік витрат на ремонт основних засобів рекомендовано вести 
у Виробничому звіті, а синтетичний у журналі-ордері № 10.2.с.г. та Головній 
книзі [5].  

У (див. табл. 1.) наведемо типові кореспонденції рахунків з ремонту та 
поліпшення основних засобів.  

Таблиця 1. 
Кореспонденції рахунків з обліку витрат на ремонт та поліпшення 

основних засобів [3] 

Зміст господарської операції  
Кореспонденція 

рахунків 
дебет кредит 

1. Відображено затрати з реконструкції, модернізації, добудови, 
дообладнання об’єктів основних засобів   151 631 

2. Сума ПДВ  644 631 
3. Зараховано затрати після завершення реконструкції на 
збільшення первісної вартості основних засобів  103 151 

4. Витрати на обслуговування та ремонт, які здійснені для 
забезпечення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних 
від використання:  
- основних засобів виробничого призначення  
- основних засобів, що забезпечують збут продукції  
-  відображено суму ПДВ   

23,91 
93 
641 

631 
631 
631 

 
Необхідно відмітити, що згідно пп. 146.11. Податкового кодексу первісна 

вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із ремонтом 
та поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, 
дообладнання, реконструкція), що приводить до зростання майбутніх 
економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єктів у сумі, що 
перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, 
що підлягають амортизації, на початок звітного податкового року з віднесенням 
суми поліпшення на об'єкт основного засобу, щодо якого здійснюється ремонт 
та поліпшення [4].  

Основні засоби є сукупністю засобів праці, які функціонують у натуральній 
формі протягом кількох років у сфері матеріального виробництва або 
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нематеріальної сфери, які відповідно до бухгалтерських звітів включені до 
складу основних засобів. 

Основними завданнями контролю є встановлення: 
- правильності документального оформлення і своєчасного відображення в 

обліку операцій з основними засобами, їх надходження, внутрішнього 
переміщення і вибуття; 

- перевірка правильності розрахунку, своєчасного відображення зносу 
(нарахування амортизації) основних засобів; 

- контроль за витратами на ремонт; 
- перевірка правильності відображення в обліку фінансових результатів від 

вибуття (в тому числі ліквідації) основних засобів; 
- контроль за збереженням основних засобів; 
- перевірка правильності проведення індексації основних засобів. 
Перевірку наявності основних засобів можна проводити двома способами: 

шляхом інвентаризації (при невеликій кількості засобів) або шляхом 
документальної перевірки. Другий спосіб полягає в тому, що об'єкт основних 
засобів вважають наявним, якщо існують: документ, який підтверджує його 
придбання, отримання на безоплатній основі, створення тощо; акт прийому-
передачі 03-1; в реєстрах обліку зроблено відповідний запис. В разі відсутності 
одного з трьох основних документів актив не вважається наявним, тому він не 
може бути включеним до балансу. В реєстрах кількісного обліку на кожний 
об'єкт основних засобів відкривається інвентарна картка. 

Необхідно умовою є перевірка відповідності основних засобів критеріям 
визнання, тобто ймовірності того, що підприємство отримає в майбутньому 
економічні вигоди, пов'язані з використанням цих активів, і вартість активів 
може бути достовірно оцінена. Важливим критерієм є достовірна оцінка 
основних засобів. Будь-яка оцінка (первісна, справедлива, залишкова вартість) 
відображається в документі, який підтверджує факт здійснення операції з 
активом. В цьому разі необхідно оцінити правомірність використання тієї чи 
іншої оцінки. Якщо оцінку активу здійснено відповідно з П(С)БО ревізор 
повинен використати аналітичні прийому для перевірки точності вказаної суми 
(у вибірковому порядку). 

Важливим завданням контролерів є перевірка правильності відображення в 
обліку руху основних засобів. Для цього здійснюють контрольні вибіркові 
обстеження об'єктів основних засобів, виявляють відповідність їх фактичного 
стану наявній розрахунково-платіжній і технічній документації. Первинні 
документи на оприбуткування основних засобів порівнюють із даними 
складського обліку, бухгалтерськими реєстрами, журналом реєстрації доручень 
та платіжними документами. При цьому встановлюють розходження у цих 
документах, з'ясовують їх причини, виявляють факти підміни дорогих товарів 
малоцінними. 
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Поняття господарської діяльності визначене у ст. 3 ГКУ [1]: 
• господарська діяльність – це діяльність суб'єктів господарювання у сфері 

суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, 
виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову 
визначеність. Варто звернути увагу, що із вищезазначеного визначення нічого не 
говориться про отримання прибутку, а йдеться тільки про реалізацію продукції 
(в т.ч. покупних товарів), виконання робіт та надання послуг на відплатній 
основі. Господарська діяльність може здійснюватися і без мети одержання 
прибутку (некомерційна господарська діяльність); 

• підприємництво – це окремий випадок господарської діяльності. 
Підприємництво має на меті досягнення економічних і соціальних результатів та 
одержання прибутку; 

Отже, у рамки господарської діяльності з точки зору ГКУ вписується 
абсолютно вся діяльність підприємства незалежно від того, чи вона має на меті 
отримання прибутку, чи ні. Поняття «негосподарської» діяльності ГКУ не 
містить. Підприємство може ставити собі будь-які економічні та соціальні цілі: 
продаж товарів, робіт, послуг, благодійність, соціальна та матеріальна підтримка 
працівників та їхніх сімей тощо. 

Звісно, якщо це приватне підприємство або господарське товариство, 
головною його метою має бути отримання прибутку для розподілу його між 
власниками, що не виключає також соціальної та благодійної діяльності. 
Причому вони не є основними для цього підприємства. Навпаки, якщо головною 
метою юридичної особи буде благодійність та інші соціальні цілі, то для цього 
слід створювати юридичну особу у формі неприбуткової організації.  

Підприємницька діяльність – це самостійна, ініціативна, систематична, на 
власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами 
господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних та соціальних 
результатів і отримання прибутку (ст. 42 ГКУ). Тобто це діяльність, яка за своїм 
визначенням пов'язана з ризиками та з можливістю мати не вигоду, а збиток в 
якійсь конкретній господарській операції. Причому отриманий збиток тільки в 
окремих господарських операціях – це в кращому разі, а буває, що й кінцевий 
результат усієї запланованої прибуткової діяльності виявляється від’ємним. 
Умова фактичного отримання прибутку не є обов’язковою для підприємницької 
діяльності, головне – наявність такої мети, яка закріплюється у статуті 
товариства або в обліковій політиці підприємства. 

https://docs.dtkt.ua/doc/436-15#st3
https://docs.dtkt.ua/ua/doc/1011.26.0?page=2#st42
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Отже, зв'язок господарської операції з господарською діяльністю 
зумовлений насамперед наявністю у суб'єкта господарювання прагнення 
отримати економічний або соціальний ефект. Водночас господарська діяльність 
підприємства у сфері комерції неминуче пов'язана з ризиками. Таким чином, 
неотримання підприємством доходу від окремої господарської операції не 
говорить про те, що операція не пов'язана з господарською діяльністю 
підприємства, бо при здійсненні будь-якої господарської операції існує 
звичайний комерційний ризик. 
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Згідно п. 3 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [1] та п. 6 

НП(С)БО 16 «Витрати» [2] витратами є зменшення економічних вигод у вигляді 
вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення 
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення 
або розподілення власниками).  

Про те, що абсолютно всі витрати мають відображатися в обліку та 
включатися до фінансового результату, говорить принцип повного висвітлення. 
Він означає, що фінансова звітність повинна містити всю інформацію про 
фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних 
вплинути на рішення, що приймаються на її основі (ст. 4 Закону про 
бухгалтерський облік). Наприклад, якщо підприємство перерахувало кошти на 
користь ЗСУ, ця операція обов’язково повинна знайти відображення у складі 
його витрат відповідно до НП(С)БО та Інструкції № 291 [3].  

Вся діяльність підприємства ділиться на три види: операційна, інвестиційна 
та фінансова. Будь-яка операція обов’язково має належати до одного з цих видів. 
Саме тому звіт про рух грошових коштів має тільки три розділи. 

У п. 3 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» дано 
визначення операційної діяльності: це основна діяльність підприємства, а також 
інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Тобто до 
операційної діяльності за остаточним принципом належать всі господарські 
операції, які не належать до інвестиційної та фінансової діяльності. 

А от з класифікацією витрат не все так просто. Витрати можуть не належати 
до фінансової або інвестиційної діяльності, і одночасно при цьому не вважатися 
операційними, бо вони не пов’язані безпосередньо з виробництвом та 
реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) п. 17 та п. 29 НП(С)БО 16 
«Витрати». Оскільки будь-які операції мають належати до одного з трьох видів 
діяльності, то витрати за такими операціями теж доводиться включати до витрат 
операційної діяльності (розділ І «Звіту про рух грошових коштів») – табл. 1. 

Іноді у бухгалтера виникає бажання «приховати» деякі витрати, щоб вони 
взагалі не проходили по витратних рахунках і не впливали на об’єкт 
оподаткування податком на прибуток.  

https://docs.dtkt.ua/doc/1207.612.0#pn35
https://docs.dtkt.ua/doc/1027.25.0#pn31
https://docs.dtkt.ua/doc/1027.25.0#pn31
https://docs.dtkt.ua/doc/1087.271.0#st4
https://docs.dtkt.ua/doc/1087.271.0#st4
https://docs.dtkt.ua/doc/1037.666.0?_ga=2.14545407.959778470.1656310185-924899495.1653297779#pn5
https://blank.dtkt.ua/blank/47
https://docs.dtkt.ua/doc/1207.612.0#pn35
https://docs.dtkt.ua/doc/1027.25.0?_ga=2.22797811.959778470.1656310185-924899495.1653297779#pn71
https://docs.dtkt.ua/doc/1027.25.0?_ga=2.22797811.959778470.1656310185-924899495.1653297779#pn130
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Таблиця 1 

Зв'язок витрат з видами діяльності підприємства 

 
Це робиться шляхом зменшення нерозподіленого прибутку, наприклад: Дт 

441 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»; Кт 311 «Поточні рахунки в 
національній валюті» – на суму перерахованої комусь благодійної допомоги або 
Дт 441 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»; Кт 209 «Інші матеріали» – на 
вартість подарунків.  

Так робити категорично не можна! По-перше, порушується принцип 
превалювання сутності над формою операції щодо витрат, які не відображаються 
на витратних рахунках, а «приховуються» як зменшення власного капіталу. 
Сутність цих операцій – це витрати. 

По-друге, бухгалтер не має повноважень самостійно розпоряджатися 
заробленим прибутком підприємства, який належить його власникам. Так само і 
керівник не має повноважень видавати накази про здійснення певних витрат «за 
рахунок прибутку». 

Куди направити прибуток, вирішують виключно власники підприємства. 
Відповідно до ч. 3 ст. 142 ГКУ [4] порядок використання прибутку (доходу) 
суб'єкта господарювання визначає власник (власники) або уповноважений ним 
орган відповідно до законодавства та установчих документів. Тому керівник або 
бухгалтер, які самостійно приймають рішення про дебетування рахунку 44 
«нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» без попереднього відображення 
витрат на рахунках класу 9 та рахунку 79 «Фінансові результати», порушують 
права власників підприємства на розподіл цього прибутку. Всі витрати повинні 
пройти через витратні рахунки і вони не можуть зменшити прибуток інакше, ніж 
через рахунок 79 (Дт 44; Кт 79). 

ВСЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
Операційна Фінансова Інвестиційна 
Операційні витрати Інші витрати Фінансові 

витрати 
Інвестиційні 
витрати 

Рахунок 90 "Собівартість реалізації" Субрахунок 977 
"Інші витрати 
діяльності" 

Рахунок 95 
"Фінансові 
витрати" 

Рахунок 96 
«Втрати від 
участі в 
капіталі» 

Рахунок 91 "Загальновиробничі 
витрати" 

    Рахунок 97 
«Інші витрати», 
крім субрахунка 
977 

Рахунок 92 "Адміністративні витрати"       

Рахунок 93 "Витрати на збут"       
Рахунок 94 "Інші витрати операційної 
діяльності", в т.ч. субрахунка 949 
«Інші витрати операційної діяльності» 

      

https://docs.dtkt.ua/doc/436-15?page=6#st142
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Отже, маємо такі висновки щодо бухгалтерського обліку витрат: 
• всі без винятку витрати підприємства повинні знайти відображення на 

рахунках класу 9 «Витрати діяльності». Бухгалтер зобов’язаний врахувати всі 
витрати належним чином відповідно до приписів НП(С)БО та Інструкції № 291, 
а не з точки зору оподаткування; 

• у кінці певного періоду для цілей бухгалтерського обліку (місяця, 
кварталу або року) всі понесені витрати списуються в дебет рахунка 79, а всі 
отримані доходи – на кредит рахунка 79; 

• в кінці квартального або річного звітного періоду для цілей 
оподаткування прибутку на рахунку 79 формується фінансовий результат, який 
за необхідності коригується з метою його оподаткування; 

• нарахований податок на прибуток відображається записом Дт 98; Кт 641, 
потім Дт 79; Кт 98; 

• в кінці року операційний рахунок 79 закривається на балансовий рахунок 
44 – формується нерозподілений прибуток після його оподаткування або 
непокритий збиток. Розпоряджатися рахунком 44 можуть тільки власники 
підприємства: розподіляти прибуток або покривати збитки. 
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ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ТОВАРНИЙ ОБЛІК У 
ФОП-ЄДИННИКІВ 

Світлана СТЕНДЕР 
канд. екон. наук, доцент, асистент кафедра обліку,  
оподаткування та технологій електронного бізнесу 

ННІБІФ, ЗВО «ПДУ»,  
Кам’янець-Подільський  

 
Ключові слова: податки, облік, платник, зобов’язання, видатки. 
Якщо ФОП є платником єдиного податку і не є платником ПДВ, він 

зобов’язаний вести тільки облік доходів. Тому облік витрат таким ФОПам вести 
не обов’язково. На відміну від них, ФОП-платник ЄП за ставкою 3% (платники 
ПДВ) повинні вести облік і доходів, і витрат 

Фізичні особи не зобов’язані вести бухгалтерський облік. Адже Закон про 
бухгалтерський облік поширюється тільки на юридичних осіб, які мають 
відокремлене майно та зобов’язання, що потребують окремого обліку. На 
відмінну від бухгалтерського обліку, податковий облік ФОПам вести треба. 
Адже їм потрібно визначити базу оподаткування єдиним податком та 
контролювати річний обсяг доходів! Але як це робити? Фізичні особи не 
обмежені жодними правилами у питанні, як їм вести облік своєї підприємницької 
діяльності. 

Так чи інакше, але хоч мінімальний облік «для себе» ФОПи ведуть, причому 
кожний ФОП веде його так, як вважає за потрібне. Проте є два види обліку у 
ФОП, які регламентовані законодавством: 

•  облік доходів і витрат або тільки доходів. Ведеться для цілей 
оподаткування, він передбачений нормами ПКУ [1]; 

•  облік товарних запасів, який ведеться тими ФОП, які здійснюють 
розрахункові операції і належать до тих груп ФОП, які зобов’язані вести 
товарний облік. Цей облік вимагається Законом про РРО [2] і регламентований 
Порядком № 496 [3]. 

Обов’язок ФОПів вести податковий облік встановлений п. 44.1 ПКУ, а 
показники податкової декларації повинні бути підтверджені документально. 
Тобто не можна записати в декларацію «приблизний» показник, який не 
підтверджений документами. Отже, в абзаці першому п. 44.1 ПКУ зазначено: для 
цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат 
та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або 
податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів 
бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з 
обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено 
законодавством [1]. 

ФОП-єдинники, неплатники ПДВ, не повинні підтверджувати документами 
(в тому числі первинними документами) витрати на придбання товарів/послуг, а 
повинні вести лише облік доходів з урахуванням вимог п. 44.1 ПКУ. Водночас 
такі ФОП повинні підтверджувати факт включення або не включення певних 
доходів до загального складу доходу (ст. 292 ПКУ). 
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В абзаці другому п. 44.1 ПКУ написано, що формування показників 
податкової звітності на підставі даних, не підтверджених документами, що 
визначені абзацом першим п. 44.1 ПКУ, забороняється. В першому абзаці п. 44.1 
ПКУ згадуються: первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, 
фінансова звітність, інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків 
і зборів, ведення яких передбачено законодавством. 

Поняття первинного документа ніяк не стосується фізичних осіб, оскільки 
вони не здійснюють господарських операцій в розумінні Закону про 
бухгалтерський облік, у них немає активів, зобов’язань, власного капіталу. 
Іншими словами фізичні особи первинні документи не складають. Не складають 
вони і регістрів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Проте є ще інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і 
зборів. Відповідь знаходимо у п. 296.1 ПКУ, за яким ФОП-єдинники 1, 2 та 3 
групи за ставкою 5% ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного 
відображення отриманих доходів. Жодної згадки про облік понесених витрат або 
про документи на придбання товарів не зустрічається. Тож декларація єдиного 
податку без сплати ПДВ підтверджується виключно таким обліком. 

Своєю чергою, документами, які підтверджують дані обліку доходу ФОП, є 
документи, що підтверджують надходження коштів на поточний рахунок в банку 
або надходження готівкових коштів. Надходження доходу у безготівковій формі 
підтверджується виписками про рух коштів на рахунках, відкритих в установах 
банків. За даними таких виписок можна дізнатися про види і суми доходів, які 
включаються до бази оподаткування єдиним податком, а які не включаються. 

Готівковий дохід ФОП документується згідно з вимогами Положення № 148 
[3]. Зокрема, відповідно до п. 11 Положення № 148 готівка оприбутковується в 
день її одержання в повній сумі. Оприбуткуванням готівки в касах суб’єктів 
господарювання, які проводять готівкові розрахунки зі застосуванням Книги 
обліку розрахункових операцій (далі – КОРО) без застосування РРО, є занесення 
даних розрахункових квитанцій до КОРО. Така вимога стосується ФОП, які не 
застосовують РРО/ПРРО на підставі Постанови № 1336 [4]. ФОП касової книги 
не ведуть (п. 39 Положення № 148). 

Ті ФОПи, які не застосовують РРО/ПРРО (наприклад, ФОПи-платники 
єдиного податку першої групи) оприбутковують готівку шляхом ведення 
помісячного обліку доходів відповідно до абзацу першого п. 296.1 ПКУ без 
заповнення касових книг. У разі застосування РРО доходи в готівковій формі 
підтверджуються звітами РРО/ПРРО в частині готівкової форми оплати. Якщо 
через РРО/ПРРО були зареєстровані безготівкові операції (приймання платіжних 
карток від покупців/клієнтів), цей дохід підтверджується звітами РРО/ПРРО в 
частині карткових розрахунків, у повній сумі та на дату проведення таких 
розрахунків з покупцями/клієнтами. Коли банк-еквайєр зараховує цю виручку на 
рахунок торговця, він уже не враховує її при формуванні бази оподаткування 
єдиним податком. 

У разі незастосування РРО/ПРРО згідно з Постановою № 1336 
підтвердженням доходів будуть записи в книзі КОРО (здійснені на підставі 
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розрахункових квитанцій) та виписки про рух коштів на рахунках, відкритих в 
установах банків. 

З 1 квітня 2022 року ФОПи-єдинники 3-ї групи мають можливість 
застосовувати особливу ставку ЄП – 2%, яка не передбачає сплату ПДВ. 
Застосування особливої ставки єдиного податку 2% ніяк не впливає на 
необхідність вести облік доходів – цей обов’язок залишається без змін. Облік 
витрат ФОП-платникам ЄП за ставкою 2% вести не потрібно. 

ФОП-платники ЄП 3-ї групи за ставкою 3%, які є ще й платниками ПДВ, 
ведуть облік доходів і витрат за типовою формою та в порядку, встановленому 
Мінфіном. На даний момент існує тільки проєкт цієї типової форми. Вочевидь, 
через війну цей проект ще не затверджений, тож наразі ми не маємо типової 
форми обліку доходів і витрат для ФОП-"єдинників" з ПДВ. Оскільки книги 
обліку для ФОП скасовані ще з 1 січня 2021 року, то поки що доцільно, на нашу 
думку, вести облік у довільній формі помісячного відображення доходів та 
витрат. 

Звісно, що всі дані такого обліку мають підтверджуватися документально. 
Облік витрат означає, що ФОПу треба враховувати не тільки надходження 
грошових коштів, але й видатки. Нагадаємо, що ФОПи не ведуть бухгалтерський 
облік і тому всі доходи та витрати вони обліковують за касовим методом. 
Витрати коштів, як правило, підтверджуються виписками банку, квитанціями, 
касовими чеками тощо. 

Зокрема, товарний облік для платників ПДВ був введений не просто так, а з 
метою підтвердження використання товарів в оподатковуваних чи звільнених 
операціях, а також не в господарській діяльності платника ПДВ. А якщо платник 
ЄП за ставкою 2% звільнений від обов’язку нарахування та сплати ПДВ за 
операціями з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких 
розташоване на митній території України, а також від подання звітності з ПДВ, 
то і практичний сенс ведення товарного обліку теж втрачається. Це була позиція 
з точки зору логіки та здорового ґлузду, а яка думка буде у податківців – ще 
невідомо. 

Нагадаємо, що відповідальність ФОП за не ведення товарного обліку або 
ведення з помилками та не в повному обсязі, ненадання форми обліку та 
первинних документів під час перевірки, передбачена ст. 20 Закону про РРО. 
Зауважимо, що згідно з п. 12 Закону № 265 тимчасово, на період до припинення 
або скасування воєнного стану на території України, санкції за порушення вимог 
Закону про РРО не застосовуються. 
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витрати. 
Об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається відповідно до 

норм пп. 134.1.1 ПКУ [1] шляхом коригування фінансового результату на 
різниці, що передбачено ПКУ. Оскільки витрати зменшують бухгалтерський 
прибуток або збільшують збиток, вони таким чином зменшують і об’єкт 
оподаткування податком на прибуток. 

Все, що витратило або втратило підприємство-малодохідник (зокрема, 
витрати на свята, благочинність, подарунки, списання активів, надзвичайні 
ситуації тощо) – все це зменшує його оподатковуваний прибуток на абсолютно 
законних підставах в повному розмірі витрат або втрат. 

Якщо підприємство коригує фінансовий результат, тому що не скористалося 
правом на незастосування коригувань фінансового результату або має обсяг 
доходу понад 40 млн. грн., воно повинно звернути увагу на норми розділу ІІІ 
ПКУ щодо коригування фінансового результату для цілей оподаткування. 

До випадків, коли фінансовий результат збільшується на суму понесених 
витрат, що відображені на субрахунки 948, 949 або 977, належать суми наданої 
фінансової або благодійної допомоги, а також суми штрафів – це пп. 140.5.9- 
140.5.14 ПКУ. Але для коригування фінансового результату враховуються не всі 
витрати. У разі безоплатного надання коштів, товарів, робіт, послуг фінансовий 
результат збільшується: 

• на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, 
безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного року неприбутковим 
організаціям, у розмірі, що перевищує 4 % оподатковуваного прибутку 
попереднього звітного року (пп. 140.5.9 ПКУ). Коригування фінансового 
результату на суму коштів та товарів, перерахованих ЗСУ та іншим військовим 
формуванням для потреб забезпечення оборони під час війни, не здійснюється – 
такі суми включаються до фінансового результату у складі витрат без обмежень; 

• на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно 
наданих товарів, робіт, послуг) у повній сумі – пп. 140.5.10 ПКУ:  

а) особам, що не є платниками податку на прибуток (крім фізичних осіб, які 
є платниками ПДФО);  

б) платникам податку на прибуток, які є пов’язаними особами (у разі якщо 
отримувачем фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) 
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задекларовано збиток за звітний рік, що передує року, в якому отримано таку 
безповоротну фінансову допомогу (безоплатно надані товари, роботи, послуги), 
за умови що така допомога була врахована у складі витрат при визначенні 
фінансового результату до оподаткування); 

- платникам податку на прибуток, які оподатковуються за ставкою 0 % 
відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX ПКУ; 

- крім безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, 
робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, 
передачі товарів, робіт, послуг, для яких застосовується положення пп. 5.9 ПКУ; 

• на суму повної або часткової компенсації один раз на календарний рік 
вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України 
фізичні особи – платника ПДФО та/або його дітей віком до 18 років 
роботодавцем, який є платником податку на прибуток, якщо така компенсація 
відповідно до ПКУ не включається до загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу фізичної особи – платника ПДФО. 

Варто звернути увагу, що фінансовий результат не збільшується, якщо 
товари, роботи, послуги безоплатно надаються: 

• платникам податку на прибуток за основною ставкою (адже вони 
самостійно оподатковують у себе такі безоплатно отримані товари та роботи у 
складі доходів, тож відсутність коригування фінансового результату у надавача 
сприяє уникненню подвійного оподаткування однієї і тої самої операції у кожної 
сторони. Податок сплачує отримувач); 

• фізичним особам, які не є платниками єдиного податку. Під цей критерій 
підпадають всі фізичні особи, фізичні особи-підприємці на загальній системі 
оподаткування та самозайняті особи. Логіка тут та ж сама – фізична особи 
сплачують з отриманих доходів ПДФО за такою ж ставкою – 18%, а юридична 
особа-надавач уникає подвійного оподаткування. 

Фінансовий результат збільшується на суму допомоги суб’єктам сфери 
фізичної культури і спорту: 

• на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, 
безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року 
суб’єктам сфери фізичної культури і спорту, а саме дитячо-юнацьким 
спортивним школам, центрам олімпійської підготовки, школам вищої 
спортивної майстерності, центрам фізичної культури і спорту осіб з 
інвалідністю, спортивним федераціям з олімпійських видів спорту, що є 
неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та 
організацій, на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг 
у розмірі, що перевищує 8 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного 
року – пп. 140.5.14 ПКУ. 

Кількісні критерії щодо сум коштів або вартості товарів, виконаних робіт, 
наданих послуг, безоплатно переданих отримувачам (4% або 8%) 
оподатковуваного прибутку попереднього звітного року «працюють» лише за 
умови, якщо цей прибуток взагалі мав місце минулого року. Якщо ж підсумком 
минулого року став збиток або нульовий результат, фінансовий результат 
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збільшується на всю суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих 
послуг, безоплатно перерахованих (переданих) отримувачам, вказаним у пп. 
140.5.9 ПКУ та 140.5.14 ПКУ.  

І є ще одне збільшення фінансового результату, яке стосується витрат, що 
накопичуються на субрахунку 948 – це пп. 140.5.11 ПКУ: 

• на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, відшкодування 
збитків, компенсації неодержаного доходу (упущеної вигоди), нарахованих 
відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів, у тому 
числі у сфері ЗЕД, на користь осіб, які не є платниками податку на прибуток (крім 
фізичних осіб, які є платниками ПДФО), та на користь платників податку на 
прибуток, які оподатковуються за ставкою 0 % відповідно до п. 44 підрозділу 4 
розділу XX ПКУ (за тим же принципом, що й у пп. 140.5.10 ПКУ), а також на 
суму штрафів, пені, нарахованих контролюючими органами та іншими органами 
державної влади за порушення вимог законодавства. 

Загалом маємо всього чотири випадки, коли фінансовий результат 
збільшується на суму понесених витрат. Ці витрати в бухгалтерському обліку 
відображаються за загальними правилами, які ми розглянули вище – через 
витратні рахунки потрапляють на фінансово-результатний рахунок 79 
«Фінансові результати», а з нього – на балансовий рахунок прибутків та збитків 
(рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»). Податкові 
коригування не спричиняють жодних змін у бухгалтерському обліку, фінансовий 
результат коригується вже поза межами бухгалтерського обліку, безпосередньо 
у податковій декларації з податку на прибуток. 
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Реформування бухгалтерського обліку шляхом прийняття національних 
положень (стандартів) забезпечило удосконалення форм та змісту фінансових 
звітів в Україні. Підвищення аналітичних якостей звітних форм зумовило 
розширення можливостей щодо прийняття управлінських рішень. Однак 
питання змісту показників балансу, переліку його статей, досягнення 
оптимального поєднання якості звітної інформації та порядку її подання у формі, 
корисній для користувачів, залишаються предметом дискусії. 

Порівняльна характеристика змісту звітних показників та переліку статей 
звіту про рух грошових коштів свідчить, що діюча форма звіту має недоліки, 
усунення яких є можливим за умови реалізації напрямів оптимізації діючої 
форми звіту, що наведені на рис. 1. Наявність зазначених недоліків потребує 
оптимізації звіту про рух грошових коштів за наступними напрямами: наведення 
за рядком 010 “Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування” 
прибутку від операційної діяльності та відповідне вилучення статті “Збиток 
(прибуток) від неопераційної діяльності”, доповнення звіту рядком для 
коригування прибутку (збитку) на суму його зміни внаслідок негрошових 
операцій, що надасть можливість визначити чинники негрошового впливу на 
показник прибутку (збитку) та сприятиме правильності розрахунку аналітичних 
показників і прогнозних розрахунків. 

Крім пропозицій щодо вдосконалення звіту про рух грошових коштів, які 
наведені на рис. 3, можна запропонувати вилучити зі звіту про рух грошових 
коштів рядки 030 “Збільшення (зменшення) забезпечень”, 090 “Зменшення 
(збільшення) витрат майбутніх періодів”, 110 “Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів” за умови врахування пропозицій з удосконалення балансу в 
частині ліквідування розділів “Витрати майбутніх періодів”, “Забезпечення 
наступних витрат і платежів”, “Доходи майбутніх періодів” та відображення 
відповідних показників у складі оборотних (необоротних) активів або поточних  

Реалізація зазначених пропозицій щодо зміни структури звіту сприятиме 
економічно обґрунтованому відображенню відповідних коригувань та дасть 
можливість отримати достовірну інформацію про рух грошових коштів.  

Для заповнення Звіту складаються бухгалтерські записи по дебету або 
кредиту рахунків руху коштів у кореспонденції з рахунками змін відповідних 
рядків звітних форм. Тобто відбуваються зміни не на рахунках обліку, а 
відображається зміна показників відповідних рядків балансу та їх вплив на рух 
коштів. Якщо сталося збільшення за рядком активу балансу (запис у робочій 
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таблиці за відповідним рядком буде дебетовим), це призведе до зменшення 
коштів (кредитовий запис за відповідним рядком звіту про рух коштів). 

І навпаки, зменшення активів призведе до збільшення коштів у Звіті. 
Аналогічним чином збільшення (зменшення) за рядками зобов’язань і капіталу 
призведе до збільшення (зменшення) показників відповідних рядків звіту про 
рух коштів. Застосування робочої таблиці дозволить уникнути помилок при 
заповненні звіту, дасть змогу перевірити правильність включення тих або інших 
сум до відповідних рядків звіту, що сприятиме виконанню вимоги достовірності 
звітної інформації.  

На основі дослідження розвитку методології складання фінансової 
звітності, аналізу і прогнозування звітних показників в Україні та за кордоном, 
аналізу структури і змісту діючих форм фінансових звітів визначено їх переваги 
порівняно з попередніми формами. Впровадження результатів дослідження 
спрямоване на зменшення інформаційного ризику управлінських рішень та 
підвищення якості стратегічного управління фінансово-господарською 
діяльністю. 
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юридичні особи. 
Кредит та кредитні відносини є невід’ємною складовою економічної 

системи України. Ринок кредитних ресурсів забезпечує умови для 
цілеспрямованого руху кредитів у ті сфери національної економіки, де вони 
можуть бути використані найефективніше.  

Кредитна політика будь-якого банку визначає внутрішньо банківську 
процедуру видання кредиту, документообіг, моніторинг за кредитним 
портфелем, роботу з проблемними кредитами, встановлення процентних 
ставок за кредитом. Її головною метою є досягнення зростання шляхом 
зміцнення та підвищення надійності якості кредитного портфеля банку. 
Методичні підходи до організації обліку кредитування юридичних осіб в банку 
обумовлюється, насамперед, потребами управління банківською установою та 
спрямовані на обмеження кредитного ризику при здійсненні даних операцій. 

Обліково-аналітична система повинна забезпечувати відображення 
інформації про кредитні операції за кожним етапом з метою проведення аналізу 
та прийняття управлінських рішень, а також відображати детальні записи 
інформації про позичальника, які дають можливість отримати звіти для 
внутрішнього користування та можливість надання звітів про діяльність 
контролюючим органам і розрахунку макроекономічних показників грошово- 
кредитної статистики. 

Для досягнення вирішення цих завдань при організації обліку кредитних 
операцій банку необхідно забезпечити: 

– хронологічну послідовність реєстрації операцій та дотримання  правил 
документообороту; 

– попередження можливості незаконного витрачання грошових коштів; 
– своєчасне та достовірне відображення операцій на рахунках 

бухгалтерського обліку та звітності; 
– взаємозв’язок даних синтетичного та аналітичного обліку [1]. 
Облік операцій з кредитування юридичних осіб ґрунтується на 

загальноприйнятих принципах та методах, що визначені в його обліковій 
політиці на основі правових актів НБУ, національних положень 
бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів обліку та звітності. 

Організація обліку кредитування юридичних осіб повинна забезпечити 
єдину методологію синтетичного і аналітичного обліку, а також узагальнення 
інформації для прийняття управлінських рішень та складання як внутрішньої, 
так і зовнішньої звітності та базуватися на послідовності відображення в обліку 
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кредитних операцій, що наведена на рис. 1. 
 
 

 
Вибір клієнтом виду кредиту та його параметрів 
(ставка, строк, валюта) 

Подача клієнтом заяви та документів для відкриття 
рахунку 
 
Укладання кредитного договору 

 
 

Відображання операцій з кредитування 
юридичних осіб в обліковій системі 
банку 

 
Визнання в обліку кредитної операції 
балансовим чи позабалансовим активом 
відповідно до умов договору 

 
Перевірка та опрацювання первинних документів 

для відкриття балансових рахунків з обліку 
основної суми боргу, нарахованих доходів і 
резервів за наданим кредитом та позабалансових 
рахунків для обліку застави 

 
Оцінка та відображення на рахунках обліку 
зміни заборгованості за кредитами, 
нарахованими доходами та резервами в 
терміни передбачені угодою та обліковою 
політикою банку 

 
Систематизація інформації про кредитні операції в 
регістрах обліку за розділами і групами рахунків, 
складання внутрішньої звітності 
 

Узагальненні  інформації про кредитні операції 
звітності 

 
Рис. 1. Послідовність відображення кредитних операцій в обліковій 

системі банку [2] 
Враховуючи, що об'єкт організації обліку кредитування юридичних осіб 

Попередній 
етап 

Поточний 
етап 
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банку має свою специфіку організація обліку кредитних операцій повинна 
охоплювати три напрями: розподіл обов’язків та повноважень під час 
здійснення операцій, опис процедури виконання операцій на підставі 
внутрішньобанківських документів та контроль операцій, що включає: 
контроль повноважень; контроль технічного та бухгалтерського  опрацювання 
даних. 

Вагоме значення для подальшої організації обліку кредитних операцій 
має вид кредиту, що надаються юридичним особам  в  тимчасове користування 
на умовах, зазначених у кредитному договорі. Оскільки кожному виду 
банківського кредиту притаманні конкретні ознаки, організаційні способи 
надання позик та їх погашення. 

Ключовим моментом в ефективній організації бухгалтерського обліку 
кредитних операцій є правильна організація роботи кредитного відділу та 
документообігу за кредитними операціями в розрізі окремих кредитних  справ. 
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Згідно зі ст. 5 Закону про бухгалтерський облік вести облік і складати 

фінансову звітність потрібно у грошовій одиниці України, тобто в гривнях. У 
договорі постачання, товаросупровідних документах вартість товару також 
зазначають в іноземній валюті. Отже, господарські операції в іноземній валюті 
потрібно переводити в гривні. Особливості та правила такого переведення 
визначаються НП(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» [1]. 

Підприємство може операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті 
відображати у валюті звітності у сумі, визначеній у документах банку, з 
урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату 
здійснення операції, у разі якщо це не суперечить вимогам податкового і митного 
законодавства в частині застосування валютного курсу. 

Валютний курс – установлений НБУ курс грошової одиниці України до 
грошової одиниці іншої країни (п. 4 НП(С)БО 21). Таким чином, перерахунок у 
гривні за курсом НБУ відбувається на дату визнання активів. Відповідно до п. 
2.1 Методичних рекомендацій № 2 запаси визнаються активом, якщо [2]: 

1) підприємству перейшли ризики й вигоди, пов’язані з правом власності 
або з правом повного господарського відання (оперативного управління) на 
придбані (отримані) запаси; 

2) підприємство здійснює управління та контроль за запасами; 
3) є ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні 

вигоди, пов’язані з їх використанням; 
4) вартість запасів може бути достовірно визначена. 
Якщо підприємство імпортувало товари, то, як правило, останні дві умови 

виконуються. Імпортовані товари підприємство продає або ж використовує у 
власній господарській діяльності. Вартість імпортованих товарів відома. Тому 
зосередимося на перших двох. Перша умова визначає перехід права власності на 
товар. Момент переходу права власності визначається в договорі постачання 
згідно з базисом поставки, визначеним правилами Інкотермс 2020. Друга умова 
зазначає про перехід товару під управління та контроль покупця. Адже може 
бути, що право власності на товар перейшло до покупця, але покупець не 
контролює товар. А визнання товару активом відбувається в разі виконання обох 
умов. 

Контроль за товарами та перехід права власності відбуваються на складі 
покупця, тому саме в цей момент товари оприбутковуються на баланс покупця, 
їх вартість у гривні перераховується за курсом НБУ на дату оприбуткування: Д-

https://docs.dtkt.ua/doc/996-14#st5
https://docs.dtkt.ua/doc/1027.441.0#pn30
https://docs.dtkt.ua/doc/1023.2290.0#pn39
https://docs.dtkt.ua/doc/1023.2290.0#pn39
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т 281 (склад); К-т 632 – 304017 грн. (10000 х 30,4017). Вартість оприбуткованого 
товару надалі не перераховується. 

Згідно з п. 7, 8 НП(С)БО 21 на кожну дату балансу та дату здійснення 
господарської операції за монетарними статтями визначають курсову різницю. 
Таким чином, на залишок субрахунку 632 потрібно визначати курсові різниці. 
На залишок субрахунку 281 курсові різниці не визначають. Залишок на 
субрахунку 632 утворюється внаслідок операційної діяльності. Курсові різниці 
за монетарними статтями про операційну діяльність відображають у складі 
інших операційних доходів (витрат) (п. 8 НП(С)БО 21). Тобто курсові різниці 
відображають: 

– додатні – на субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці»; 
– від’ємні – на субрахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці». 
Приклад 1.  Підприємство-платник ПДВ оплатило і потім отримало послуги 

митного брокера на суму 5000 грн, окрім того ПДВ 1000 грн. Під час митного 
оформлення сплачено ПДВ 60803,40 грн, мито 30401,70 грн. Товар отримано від 
перевізника підприємством-покупцем на своєму складі і оприбутковано на 
балансі. Товари призначені для подальшого продажу. Курс НБУ на дату балансу 
після оприбуткування товарів – 29,2754 грн за 1 євро. 

Підприємство перерахувало постачальнику-нерезиденту вартість 
придбаного товару  – 10000 євро. На дату оплати курс НБУ – 37,4115 грн за 1 
євро. Балансова вартість іноземної валюти, якою здійснювалася оплата, на дату 
попередньої оцінки, визначалася за курсом 37,2177 грн. за 1 євро. 
Бухгалтерський облік за даними прикладу 1 показано в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Бухгалтерський облік імпорту товару на умовах післяплати 

№ 
з/п Зміст господарської операції 

Кореспондуючі 
рахунки Сума,  

грн. 
Д-т К-т 

Витрати під час митного оформлення, оприбуткування товару 
1. Передоплата послуг митного брокера 371 311 5000 
2. Відображено ПК з ПДВ 641 644 1000 
3. Сплачені під час митного оформлення: 

– мито; 377 311 30401,70 
4. – ПДВ 377 311 60803,40 
5. Оприбутковано товари 281 632 10000€ 

304017 
6. До первісної вартості товарів включено: 

– вартість послуг митного брокера; 281 631 5000 
7. – мито 281 377 30401,70 
8. Відображено ПДВ в отриманих послугах митного 

брокера 
644 631 1000 

9. ПК з ПДВ на підставі митної декларації 641 377 60803,40 

https://docs.dtkt.ua/doc/1027.441.0#pn44
https://docs.dtkt.ua/doc/1027.441.0#pn48
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10. Зарахування розрахунків за оплаченими та 
отриманими послугами митного брокера 

631 371 6000 

Курсові різниці на дату балансу 
11. Відображено курсові різниці (10000 х 29,2754 = 

292754 грн.; 304017 - 292754 = 11263 грн.) 
632 714 11263 

Оплата постачальнику-нерезиденту 
12. Перераховано оплату нерезиденту (10000 х 

37,4115) 
632 312 10000€ 

374115 
13. Відображено курсову різницю на субрахунку 632 

(374115 - 292754) 
945 632 81361 

14. Курсова різниця на субрахунку 312 (10000 х 
37,2177 = 372177 грн.; 374115 - 372177 = 1 938) 

312 714 1938 

 
У п. 6 НП(С)БО 21 зазначено, що суму авансу (попередньої оплати) в 

іноземній валюті, надану іншим особам у рахунок платежів для придбання 
немонетарних активів (запасів, основних засобів, нематеріальних активів тощо) 
й отримання робіт і послуг, під час включення до вартості цих активів (робіт, 
послуг) перераховують у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на 
початок дня дати сплати авансу. 

Господарську операцію попередньої оплати (авансу) відображають 
проведенням: Д-т 371 К-т 312. Таким чином, заборгованість на субрахунку 371 
визначають за курсом НБУ на початок дня дати сплати авансу. Така 
заборгованість є немонетарною, тож курсові різниці на неї не нараховують. 
Надалі під час отримання товару такий елемент первісної вартості, як сума 
оплати постачальникові, визначатиметься за сумою попередньої оплати (авансу), 
яка визначалася за курсом НБУ на початок дня сплати авансу. 

Згідно з п. 6 НП(С)БО 21 у разі здійснення авансових платежів в іноземній 
валюті постачальникові частинами й одержання частинами від постачальника 
немонетарних активів (робіт, послуг) вартість одержаних активів (робіт, послуг) 
визнають за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів 
виходячи з послідовності здійснення авансових платежів. 

Приклад 2. Підприємство сплатило постачальникові частковий аванс в сумі 
3000 євро. Курс НБУ на цю дату 30,7776 грн. за 1 євро. Наступний аванс був у 
сумі 2000 євро. Курс НБУ на дату другого авансу 30,9151 грн. за 1 євро. Далі 
товар увезено на митну територію України. На дату оприбуткування товару курс 
НБУ 30,4017 грн. за 1 євро. 

Сума, яка сплачуватиметься постачальникові в перерахунку на гривні і 
включатиметься до складу первісної вартості імпортованого товару, 
складатиметься з трьох частин: 

1) 92328 грн. (3000 х 30,776); 
2) 61830,20 грн. (2000 х 30,9151); 
3) 152008,50 грн. (5000 х 30,4017). 

https://docs.dtkt.ua/doc/1027.441.0#pn41
https://docs.dtkt.ua/doc/1027.441.0#pn41
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Усього – 306166,70 грн. (92328 + 61830,20 + 152008,50). 
У бухгалтерському обліку господарські операції імпорту товару з 

частковою оплатою відображатимуть подібно до наведеного в табл. 2. 
Заборгованість на суму післяплати (5000 євро) на субрахунку 632 буде 

монетарною, тому на неї нараховуватимуть курсові різниці. 

Таблиця 2 

Бухгалтерський облік імпорту товару на умовах передоплати 

№ 
з/п Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки Сума, 
грн. Д-т К-т 

Здійснення передоплати 
1. Передоплата постачальнику-нерезиденту 

(10000 х 30,7776) 
371 312 10000€ 

307776 
2. Курсова різниця на субрахунку 312 (10000 х 

30,9151 = 309151; 309151 - 307776 = 1375) 
945 312 1375 

Витрати під час митного оформлення, оприбуткування товару 
3. Передоплата послуг митного брокера 371 311 5000 
4. Відображено ПК з ПДВ 641 644 1000 
5. Сплачено під час митного оформлення: 

– мито; 377 311 30401,70 
6. – ПДВ 377 311 60803,40 
7. Оприбутковано товари 281 632 10000€ 

307776 
8. До первісної вартості товарів включено: 

– вартість послуг митного брокера; 281 631 5000 
9. – мито 281 377 30401,70 
10. Відображено ПДВ в отриманих послугах 

митного брокера 
644 631 1000 

11. ПК з ПДВ на підставі митної декларації 641 377 60803,40 
12. Зарахування розрахунків за оплаченими та 

отриманими послугами митного брокера 
631 371 6000 

 
Список використаних джерел 

1. Положення стандарт бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних 
курсів», затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. 
№ 193 із змінами і доповненнями. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00#Text (дата звернення 18.10.2022). 

2. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку 
запасів, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р.    
№ 2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002201-07#Text (дата звернення 
19.10.2022). 
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МАТЕРІАЛЬНА ШКОДА: ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ 
Ольга ЦАРУК 

студентка 1 СТН курсу ОС «Бакалавр», 
спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

ННІБІФ, ЗВО «ПДУ»,  
Кам’янець-Подільський,  

Науковий керівник: канд. екон. наук, доцент Світлана СТЕНДЕР 
 

Ключові слова: збитки дохід, матеріальна шкода, податки. 
Згідно з пп. 164.2.14 ПКУ [1] до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді 
неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової 
(моральної) шкоди, крім сум, що за рішенням суду спрямовуються на 
відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому 
матеріальної шкоди, а також шкоди життю, здоров'ю та відшкодувань моральної 
шкоди в розмірі, визначеному рішенням суду, але не вище чотирикратного 
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 
(податкового) року, або в розмірі, визначеному законом. 

Таким чином, відшкодування матеріальної шкоди в розмірі, визначеному 
рішенням суду, але не вище чотирикратного розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року у 2022 році – 24000 
грн., або у розмірі, визначеному законом, звільняється від оподаткування 
податком на доходи фізичних осіб. 

Тож не підлягатимуть оподаткуванню суми виплати відшкодувань 
матеріальної шкоди в сумі, що не перевищує 24000,00 грн. Оскільки такий дохід 
не оподатковуватиметься ПДФО, то він також звільняється від оподаткування 
військовим збором (пп. 1.7 ПКУ). Коли дохід у вигляді відшкодування 
матеріальної шкоди на користь фізичної особи перевищить розмір, встановлений 
пп. 164.2.14 ПКУ, тоді сума такого перевищення оподатковується ПДФО і 
військовим збором під час її нарахування. 

Згідно з пп. 168.1.2 ПКУ податок сплачується (перераховується) до 
відповідного бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним 
платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату 
доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на 
перерахування цього податку до відповідного бюджету або розрахункового 
документа на зарахування коштів у сумі цього податку на єдиний рахунок, 
визначений ст. 35-1 ПКУ. 

Крім того, роботодавець, який на підставі постанови перераховує суми 
відшкодування матеріальної шкоди на рахунок виконавчої служби для 
подальшої виплати стягувачу (орендодавцю – фізичної особі), виступає 
податковим агентом щодо оподаткування та відображення такої суми в Додатку 
4ДФ об’єднаної звітності. При цьому дохід у вигляді такої шкоди, незалежно від 
його розміру, відображається під ознакою доходу «120» із зазначенням 
реєстраційного номера облікової картки стягувача. 

Приклад. Підприємству виставлена претензія на відшкодування 
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матеріальної шкоди фізичної особі за пошкоджений в ДТП орендований 
автомобіль, який не підлягає відновленню в сумі 30000,00 грн. В обліку така 
операція відображатиметься наступним чином (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Облік відшкодування матеріальної шкоди 

№  
з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума,  

грн. Дт Кт 
1. Підприємство визнало претензію по ДТП 948 685 30000,00 

2. Утримано ПДФО із суми перевищення 
неоподатковуваної суми за пп.164.2.14 ПКУ 685 641/ПДФО 720,00 

3. Утримано ПДФО із суми перевищення 
неоподатковуваної суми за пп.164.2.14 ПКУ 685 642 60,00 

4. Перераховано суму матеріальної шкоди 
орендодавцю-фізичній особі 685 311 29220,00 

5. Перераховано до бюджету утримані податки 
та збори 

641/ПДФО 
642 

311 
311 

720,00 
60,00 

 
Список використаних джерел 
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62 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Інна ЦВІГУН  
д-р екон. наук., професор, завідувач кафедри обліку,  
оподаткування та технологій електронного бізнесу  

ННІБІФ, ЗВО «ПДУ» 
м. Кам’янець-Подільський 

 
Ключові слова: фінансово-економічна безпека, обліково-аналітичне, 

контроль, облік 
У сучасних умовах діяльність вітчизняних підприємств, у тому числі й 

сільського господарства, характеризується загостренням протиріч в економіці, 
які знижують ефективність їх діяльності. Посилення впливу дестабілізуючих 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на економічну безпеку 
підприємств, які проявляються у розкраданні власності, корупції, шахрайстві, 
недостовірній фінансовій звітності, зниженні інвестиційної привабливості та 
платіжного обороту, потребує розвитку відповідний захист підприємства. 

Виявлені фінансові порушення свідчать про необхідність удосконалення 
системи економічної безпеки підприємств через її фінансову складову шляхом 
формування інформаційно-аналітичного забезпечення для ефективної реалізації 
процесу виявлення та протидії різноманітним загрозам. Фінансова складова є 
основною, оскільки фінансові ресурси підприємства визначають стратегічні цілі 
його господарської діяльності, конкурентоспроможність продукції. 

Проведення досліджень полягає в виділенні мети та завдань 
бухгалтерського обліку в інформаційно-аналітичному забезпеченні фінансової 
складової економічної безпеки суб’єкта господарювання (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Мета і завдання бухгалтерського обліку в аналітичному 

забезпеченні фінансової складової системи економічної безпеки суб’єкта 
господарювання 
Джерело: [1; 2; 5; 6] 
 

інтеграція традиційних 
методів обліку, аналізу, 
нормування, планування, 
контролю, аудиту з 
інструментами управління в 
єдину систему отримання та 
обробки інформації для 
прийняття на її основі 

• забезпечення контролю та 
збереження майна власників; 
• надання достовірної та 
неупередженої інформації про 
результати фінансової діяльності, 
доходи, витрати, прибутки, 
збитки за певний період часу; 
• своєчасний вплив на 
фінансовий результат. 
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Взаємозв’язок системи бухгалтерського обліку з інформаційно-
аналітичним забезпеченням фінансової складової системи економічної безпеки 
представлено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Взаємозв'язок системи бухгалтерського обліку з інформаційно-

аналітичним забезпеченням фінансової складової економічної безпеки 
підприємства 

Складові Система бухгалтерського обліку Інформаційно-аналітичне 
забезпечення фінансової 
складової системи економічної 
безпеки 

Цільова 
спрямованість 

Забезпечення управління та 
координації прийняття 
управлінських рішень. Організація 
бухгалтерського обліку як 
цілеспрямована діяльність 
керівників підприємства, яка 
полягає у створенні постійної 
впорядкування та вдосконалення 
системи бухгалтерського обліку 
для забезпечення інформацією 
внутрішніх і зовнішніх 
користувачів. 

Головною метою (місією) 
кожного підприємства є 
отримання прибутку, який би 
забезпечив поточний і 
перспективний ефективний 
розвиток бізнесу. Загальним 
змістом і метою інформаційно-
аналітичного забезпечення 
фінансової складової системи 
економічної безпеки є 
забезпечення виконання місії 
суб’єкта господарювання 
шляхом ефективного 
управління цією системою. 

Функціональне 
призначення 

Інтеграція традиційних методів 
обліку, аналізу, нормування, 
планування, контролю, аудиту із 
засобами управління в єдину 
систему отримання та обробки 
інформації для прийняття на її 
основі управлінських рішень. 

Функціональні складові 
інформаційно-аналітичне 
забезпечення фінансової 
складової (інформаційної, 
організаційної, науково-
правової, методологічної, 
технологічної) для досягнення 
місії, яка передбачена 
стратегією розвитку. 

Методологія Система бухгалтерського обліку 
на підприємстві розглядається як 
комплексна система безпеки 
підприємства, яка б дозволила 
застосувати на практиці механізм 
концептуального підходу у 
формуванні та застосуванні 
методів, процедур, технологій у 
системі безпеки економічної 
інформації суб’єкта 
господарювання. 

Системний підхід. Система 
економічної безпеки 
розглядається як комплекс 
взаємопов'язаних компонентів. 

Об'єкти Власні ресурси підприємства (матеріальні, нематеріальні, 
технологічні, фінансові), технології, інформація. 

Предмети Співробітники, підрядники, інвестори, власники, влада 
Організація Організація облікового процесу підпорядкована основному завданню 

– забезпеченню системного перетворення обліково-економічної 
інформації про економічні явища та процеси з метою активного 
впливу на них через систему економічної безпеки підприємства. 

Джерело: [1; 3; 4; 5; ] 
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Враховуючи домінуючий вплив фінансової складової системи економічної 
безпеки, специфічні вимоги, пов’язані з оцінкою достовірності та безпеки її 
інформації, для вирішення тактичних і стратегічних завдань управління будь-
якою сферою діяльності підприємства обґрунтовано необхідність розділення її 
інформаційно-аналітичного підтримка. 

Основою інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової складової 
системи економічної безпеки є інтеграція традиційних методів обліку, аналізу, 
нормування, планування, контролю, аудиту із засобами управління в єдину 
систему отримання та обробки інформації. 

З метою створення передумов для ефективного інформаційно-
аналітичного забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки 
визначено необхідність підпорядкування системи бухгалтерського обліку 
загальним інтересам корпоративної інформаційної системи. Це дозволить 
підготувати якісну ретроспективну інформацію про події та операції, що вже 
відбулися та відображені у фінансовій звітності та прогнозну інформацію 
управлінського обліку як інструмент активного впливу на господарську 
діяльність з метою виявлення резервів забезпечення її фінансової стійкості. 

Формування засобів обліку в сучасних умовах набуває особливої  
актуальності, коли потреба в своєчасній та достовірній інформації для прийняття 
управлінських рішень зумовлює необхідність впровадження інформаційних 
систем та комп’ютерних технологій для забезпечення функціонування 
економічної безпеки підприємства. 
 

Список використаних джерел 
1. Белоусова І.А. Управлінський облік – інформаційна складова системи 

економічної безпеки підприємства : монографія. Київ : ТОВ «Дорадо Друк», 
2010. 430 с.  

2. Васильців Т.Г., Волошин В.І., Бойкевич О.Р., Каркавчук В.В. Фінансово-
економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: 
монографія. Львів : Видавництво, 2012. 386 с.  

3. Дмитрієв І.А., Близнюк А.О. Визначення переліку складових 
економічної безпеки підприємства. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 
2011. № 23 (1). URL: 
http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Emp/2011_23_1/33DmBl.htm.  

4. Легенчук С. Ф. Багатоваріантність в бухгалтерському обліку: історико-
теоретичні аспекти. Житомир : ЖДТУ, 2017. 204 с.  

5. Гнилицька Л.В. Формування сучасних науково-методичних підходів до 
оцінювання стану економічної безпеки суб’єктів господарювання. Науковий 
вісник міжнародного гуманітарного університету. 2014. № 6. С. 3–10.  

6. Кірсанова В.В., Фащенко М.О. Обліково-аналітичне забезпечення як 
складова функціонування системи економічної безпеки підприємства. Проблеми 
ринку та розвитку регіонів України в XXI столітті: матеріали V Міжнар. наук.-
практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 10–12 грудня 2014 р.). ОНПУ. C. 63–68. URL: 
http://economics.opu.ua/files/science/ ipreed/2014/63.pdf.  

 



 

65 

СЕКЦІЯ 2 
АУДИТ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
ЗНАЧИМІСТЬ ТА ВПЛИВ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ НА 

ВИСНОВОК АУДИТОРА 
Володимир МІХАЛЬСЬКИЙ 
студент 4 курсу спеціальності  

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
ННІБІФ, ЗВО «ПДУ» 

м. Кам’янець-Подільський 
Науковий керівник: канд. екон. наук, Інна БАЛЛА 

 
Ключові слова: аудитор, аудиторські докази, міжнародні стандарти аудиту, 

аудиторський висновок. 
Аудитору під час аудиторської перевірки необхідно отримати достовірну 

інформацію, яка дасть можливість зробити адекватні висновки щодо 
достовірності фінансової звітності клієнта та підприємства, що перевіряється.  

Така інформація в аудиті називається аудиторськими доказами. Порядок 
одержання аудиторських доказів, визначення їх кількості та якості встановлено 
МСА № 500 «Аудиторські докази» [1]. 

Аудиторські докази - інформація, яка отримана аудитором під час 
аудиторської перевірки, для складання думок, на яких ґрунтується підготовка 
аудиторського висновку та звіту. Аудиторські докази складаються з первинних 
документів та облікових записів, що складають основу фінансового звіту, а 
також підтверджувальної інформації з інших джерел.  

Аудиторські докази можна установити за такими документами: 
- установчими документами; 
- господарськими операціями сфери заготівлі; 
- господарськими операціями сфери виробництва; 
- господарськими операціями сфери збуту; 
- інформації адміністративно-управлінського персоналу; 
- довідками, розрахунками; 
- іншими даними перевірок [2]. 

Аудитор повинен отримати таку кількість аудиторських доказів, яка б 
забезпечила спроможність зробити необхідні висновки, користуючись якими 
буде підготовлено відповідний аудиторський висновок. 

На практиці, при складанні аудиторського висновку, аудитор повинен 
посилатися лише на ті аудиторські докази, що мають не лише достатній і 
переконливий характер, а й використовувати аудиторські докази з інших джерел 
для підтвердження того самого твердження. Кількість аудиторських доказів не 
завжди визначає їх якість. 

Надійність отриманих аудиторських доказів залежить від джерела їх 
отримання - внутрішнього чи зовнішнього, та їх характеру. Слід звернути увагу 
на те, що аудиторські докази, отримані аудитором з незалежних джерел є більш 
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достовірними. Це правило також спонукає аудитора під час аудиторської 
перевірки отримувати докази із зовнішніх джерел також. 

За характером аудиторські докази поділяються на: 
- візуальні; 
- документальні; 
- усні.  
Аудиторські докази, отримані аудитором у формі документів чи письмових 

джерел, – набагато надійніші, ніж усні подання. 
Аудитор може бути повністю впевнений лише в тій інформації, яку отримав 

сам. Володіючи відповідною інформацією, аудитор повинен бути повністю 
переконаний в правильності та справедливості своєї думки, тому він повинен 
вирішити, чи є його докази достатньо переконливими та релевантними.  

Релевантні докази - це докази, які мають цінність для вирішення 
поставленої проблеми, тобто є доречними при формуванні відповідної думки про 
достовірність перевіреної інформації [3]. 

Отже, аудитору в процесі аудиторської перевірки необхідно зібрати 
достовірну інформацію, що складатиме аудиторські докази, щоб надати 
обґрунтовану аудиторську думку і сформувати висновок про правдивість 
фінансової звітності. Адже об'єктивний аудиторський висновок має на меті 
надання впевненості основним користувачам інформації. 
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Оплата праці є однією з найскладніших частин економічних явищ та 

найважливіших соціально-економічних аспектів. Тому процес ведення обліку 
праці та заробітної плати є занадто трудомістким і на будь-якому підприємстві 
має проходити своєчасно та в обов’язковому порядку. Лише налагоджена 
система і форма нарахування оплати праці може вливати на підвищення 
результатів виробництва, продуктивності праці, ефективності діяльності, а також 
оптимальному зарахуванню інтересів як робітника, так і власника підприємства. 

Варто зазначити, що у сфері праці аудит виконує функцію збору, аналізу та 
оцінки інформації щодо діяльності підприємства з точки зору організації 
трудового процесу та проведення розрахунків з персоналом. Зазвичай до об’єктів 
аудиту відносять усіх робітників (як трудовий колектив, так і весь персонал) та 
їх діяльність і розрахунки з ними. Завдяки проведення аудиту, який виступає у 
ролі різноманітних показників, можна в цілому охарактеризувати 
результативність, продуктивність та ефективність функціонування робітничої 
ланки, ефективність розподілу робіт та використання робочого часу, 
досконалість системи оплати праці. 

Метою аудиту розрахунків з оплати праці є встановлення відповідності 
застосовуваної на підприємстві методики обліку операцій з оплати праці 
чинному законодавству України, для того щоб виявити наявні помилки або 
порушення, ступінь їх впливу на достовірність фінансової звітності для 
висловлення незалежної аудиторської думки про достовірність порядку ведення 
бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці. 

Основними завданнями аудиту розрахунків з оплати праці для досягнення 
вищезазначеної мети є: 

• перевірка дотримання підприємством положень законодавства про працю 
по операціях, пов’язаних з розрахунками з оплати праці, наявності та 
відповідності законодавству первинних документів з обліку робочого часу, 
обсягу виконаних робіт, послуг, випущеної продукції; 

• оцінка існуючої на підприємстві системи розрахунків з персоналом та її 
ефективності; 

• перевірка обліку та нарахування заробітної плати, інших видів оплат, які 
відносяться до фонду оплати праці; 
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• перевірка дотримання встановлених штатним розписом посадових окладів 
працівників підприємства; 

• перевірка своєчасності індексації окладів з урахуванням зростання цін в 
умовах інфляції; 

• перевірка правильності виплати премій працівникам підприємства; 
• перевірка правильності нарахування допомоги з тимчасової 

непрацездатності; 
• перевірка правильності нарахування щорічних, додаткових відпусток, 

компенсацій за невикористану відпустку тощо. 
• перевірка правильності розрахунків по депонованій заробітній платі; 
• перевірка дотримання встановлених термінів розрахунків з персоналом 

підприємства по оплаті праці; 
• перевірка правильності утримань із заробітної плати податків та 

обов’язкових платежів; 
• перевірка правильності нарахувань обов’язкових платежів, які 

здійснюються за рахунок підприємства; 
• перевірка повноти та своєчасності перерахувань утриманих та 

нарахованих податків і зборів; 
• перевірка своєчасності і правильності включення до собівартості продукції 

суми нарахованої заробітної плати та обов’язкових відрахувань у позабюджетні 
фонди; 

• оцінка стану синтетичного та аналітичного обліку операцій з оплати праці; 
• оцінка повноти відображення здійснених операцій у бухгалтерському 

обліку; 
• перевірка правильності класифікації операцій з оплати праці (віднесення 

за рахунками витрат); 
• відповідність даних, відображених у фінансовій звітності, стану 

розрахунків по операціях з оплати праці; 
• оцінка стану внутрішнього контролю підприємства у трудових відносинах. 
Багато недоліків у проведені аудиту розрахунків з оплати праці виникають 

через неефективність роботи облікового апарату на підприємстві, бо функції 
контролю залишаються поза увагою. Таким чином, можна впровадити окрему 
посадову особу або ввести до обов’язків управлінського персоналу виконувати 
нижче перераховані операції: 

1) контроль за використанням робочого часу та забезпечення зростання 
продуктивності праці; 

2) контроль за своєчасним і правильним визначенням сум нарахованої 
заробітної плати й відрахувань органам соціального страхування та віднесення 
їх на собівартість продукції (робіт, послуг); 

3) контроль за здійсненням у встановлені терміни всіх розрахунків з 
працівниками та службовцями із заробітної плати та інших виплат; 

4) контроль за використанням фонду заробітної  плати та іншими 
грошовими коштами, які виділяють для оплати праці працівників підприємства; 

5) перевірка правильності розрахунку виплат за надурочні роботи, роботи у 
святкові дні, у нічний час тощо; 
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6) контроль за правильністю, своєчасністю та повнотою здійснених 
операцій бухгалтерською службою [4]. 

Варто зазначити, що аудит розрахунків з оплати праці має надавати повну 
та достовірну інформацію, так як це впливає на прийняття рішень щодо 
діяльності підприємства в цілому. Тому слід також знаходити та фіксувати 
показники, що стосуються співвідношення погодинної та відрядної оплати праці, 
конкурентоспроможності оплати праці в межах регіону, області чи країни та ін. 

Багато залежить і від аудитора та його кваліфікації й професійних 
здібностей. Людина повинна бути компетентна у даному питанні і постійно 
підвищувати свій рівень знань, слідкувати за змінами, які відбуваються у 
законодавстві та у ведені облікової діяльності. 
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Роль внутрішнього аудиту полягає у забезпеченні ефективності процесу 

управління ризиками, надійності та ефективності системи внутрішнього 
контролю, підтвердження повноти та надійності фінансової та управлінської 
інформації, дотримання банком вимог законодавства. 

Внутрішній аудит вимагає ретельної організації. Визначення його 
основних етапів допоможе ефективно провести аудит. Аудиторські докази 
формуються на всіх етапах. Для того, щоб врахувати вимоги стандартів 
ефективності (Standards Performance), ми детально розглянемо, які з них повинні 
дотримуватися на основних етапах внутрішнього аудиту при формуванні 
аудиторських доказів (табл.1).  

Повинні існувати перекриття та взаємозалежність між цими стандартами 
щодо надання послуг внутрішнього аудиту. У той же час стандарти ефективності 
та стандарти виконання доповнюють Стандарти впровадження, які деталізують 
окремі завдання аудиту відповідно до їх специфіки у виконанні вимог щодо 
надання безумовних гарантій та гарантування виконання такої діяльності. Такі 
стандарти повинні мати позначку «А», стосується аудиторських послуг та 
позначку «К», що стосується ведення консультаційних послуг. Відповідна буква 
з'являється після чотиризначного стандартного номера. Кожен банк, з метою 
побудови та подальшого вдосконалення ефективного підрозділу внутрішнього 
аудиту, забезпечення якісного аналізу та оцінки ефективності системи 
внутрішнього контролю, приймає Міжнародні стандарти професійної практики 
внутрішнього аудиту як свої внутрішні стандарти, якими керуються. у виконанні 
вимог до професійної організації та практики внутрішнього аудиту. З 
прийнятими стандартами можна внести уточнюючі корективи, щоб одночасно 
відповідати законодавчим вимогам, а також враховувати міжнародні вимоги. На 
кожному з трьох основних етапів результати діяльності документуються, це 
дозволяє досягти цілей завдання аудиту та, загалом, функції внутрішнього 
аудиту.  

Етап планування характеризується організацією роботи підрозділу 
внутрішнього аудиту та плануванням аудиторської роботи. План, заснований на 
оцінці ризиків, розробляється для підтримки функції внутрішнього аудиту та 
подається на затвердження вищому керівництву та правлінню банку.  

Запити надходять до структурних підрозділів щодо інформації, що 
цікавить об’єкти, які підлягатимуть перевірці.  
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Обробка інформації на етапі планування майбутнього аудиту внутрішніми 
аудиторами здійснюється для забезпечення управління функцією внутрішнього 
аудиту. 

 
Таблиця 1  

Відповідність Міжнародних стандартів професійної практики 
внутрішнього аудиту етапам аудиторського завдання 

Етапи  Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту  

Планування 

2000 – Управління функцією внутрішнього аудиту  
2010 – Планування  
2020 – Надання інформації та затвердження  
2030 – Управління ресурсами  
2040 – Політика й процедури  
2050 – Координація діяльності та покладання на роботу  
2060 – Звітування вищому виконавчому керівництву та раді  
2070 – Зовнішній постачальник послуг та відповідальність 
організації за внутрішній аудит  
2100 – Сутність роботи внутрішнього аудиту  
2110 – Корпоративне управління  
2120 – Управління ризиками  
2130 – Контроль  
2200 - Планування завдання  
2201 – Фактори, що необхідно враховувати при плануванні  
2210 – Цілі завдання  
2220 – Обсяг завдання  
2230 – Розподіл ресурсів завдання  
2240 – Робоча програма завдання 

Виконання 
аудиторського 
завдання  

2300 – Виконання завдання  
2310 – Збір інформації  
2320 – Аналіз та оцінка  
2330 – Документування інформації  
2340 – Контроль за виконанням завдання  

Результативний  2400 – Звітування результатів  
2410 – Критерії звітування  
2420 – Якість звітів  
2421 – Помилки та упущення  
2430 – Використання фрази «Виконано у відповідності до 
Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього 
аудиту»  
2431 – Розкриття інформації про невідповідність  
2440 – Поширення результатів  
2450 – Загальні висновки  
2500 – Моніторинг подальших заходів  
2600 – Звітування про прийняття ризику  

Джерело: розроблено автором на підставі [1]  
 
Банківська діяльність базується на ризиках, а саме функція внутрішнього 

аудиту встановлює та оцінює процес управління ризиками з метою задоволення 
апетиту банку до ризику. Ризики діяльності банку визначаються, на підставі чого 
в робочій програмі завдання формується перелік об’єктів, що перевіряються.  



 

72 

Для формування програми участі в аудиті керівнику внутрішнього аудиту 
потрібно визначити ресурси, цілі та обсяг роботи та організувати обмін 
інформацією. Ефективне планування та організація становлять основу для 
якісного виконання аудиторського завдання та забезпечують виконання плану. 
Значення внутрішнього аудиту полягає у сприянні вдосконаленню процесів 
корпоративного управління, управління ризиками та контролю в банку.  
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Фінансова звітність використовується для одержання користувачем 

узагальненої інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства для 
прийняття визначених управлінських рішень.  

Основним критерієм якості при проведенні аудиту фінансової звітності є, 
насамперед, виконання аудиторами вимог Міжнародних стандартів контролю 
якості аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, Кодексу 
етики професійних бухгалтерів, а також концептуальної основи її складання. 
Стандарти аудиту встановлюють зрозумілі та конкретні вимоги до процесу 
формування аудиторської думки. Такий процес включає оцінку та вивчення 
обставин, які надають аудиторові достатньої впевненості, що фінансові звіти не 
містять суттєвих перекручень.  

Аудит фінансової звітності нерозривно зв’язаний з розв’язанням 
актуальних завдань у галузі економіки: виявленням внутрішньогосподарських 
резервів, запобіганням зловживань і перевитрат, зниженням собівартості 
продукції, підвищенням продуктивності праці, рентабельності виробництва, 
конкуренто-спроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках, чому 
сприяють чітко налагоджений облік і контроль.  

Аудит фінансової звітності повинен повністю охопити та систематизувати 
господарську діяльність підприємства, забезпечити управлінський персонал 
інформацією, яка допомагає її оцінити та контролювати.  

Аудит фінансової звітності є завданням з надання впевненості.  
Для висловлення своєї думки аудитор застосовує професійне судження та 

професійний скептицизм. Професійне судження ґрунтується на рівні освіти, 
знаннях та досвіді аудитора. При цьому застосовуються вимоги стандартів 
аудиту, бухгалтерського обліку та професійної етики. Це сприяє прийняттю 
обґрунтованих управлінських рішень. Професійний скептицизм передбачає 
ретельне вивчення інформації, яка викликає сумнів щодо її достовірності, а 
також тих операцій, які можуть свідчити про можливе шахрайство. Він означає, 
що аудитор завжди очікує на виявлення інформації, яка суперечить або ставить 
під сумнів достовірність документів або тверджень відповідальної сторони. 
Професійний скептицизм необхідний для зменшення аудиторського ризику.  

У разі сумнівів аудитор повинен провести додаткові аудиторські 
процедури та продовжити дослідження для того, щоб критично оцінити 
аудиторські докази.  
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Шляхи вдосконалення аудиту фінансової звітності наведені на рис. 1.  

 
Рис. 2 – Шляхи удосконалення аудиту фінансової звітності  

Джерело: складено авторами на основі [1, 2, 3,4] 
 
Система контролю якості аудиту фінансової звітності є найактуальнішим 

завданням сучасного незалежного аудиту в Україні.  Вона повинна охоплювати 
всі сторони процесу аудиту. 

Для забезпечення ефективності контролю якості аудиту фінансової 
звітності в Україні необхідно забезпечити оптимальну комбінацію державного, 
професійного та економічного механізмів регулювання. Кожна аудиторська 
фірма має розробити внутрішні програми діяльності, які будуть являти собою 
опис комплексного підходу до організації технології та методики здійснення 
аудиту.  

Удосконалення системи зовнішнього контролю якості роботи аудиторів 
повинне базуватися на вивченні міжнародного досвіду щодо вибору методології 
забезпечення якості аудиту та дотриманні суб’єктами контролю етичних норм. 
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Застосування методів зниження аудиторського ризику, 
визначення оптимального масштабу і ефективних 
контрольно-аудиторських процедур. 

Шляхи вдосконалення аудиту фінансової звітності 

Розробка методики проведення перевірки на стадії 
планування і збору аудиторських доказів з метою 
проведення аналізу та запровадження заходів щодо 
підвищення ефективності аудиту фінансової звітності. 

Удосконалення методики складання та ведення робочих 
документів на основі внутрішньо фірмових стандартів 
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Ключові слова: податок, доходи фізичних осіб, аудит, бюджет 
Бухгалтерський облік і аудит розрахунків з бюджетом є важливим 

інструментом управління економікою. У сучасних умовах здійснюється 
адаптація існуючої системи обліку та аудиту до міжнародних стандартів, 
впроваджуються у практику нові підходи і методики організації обліку ресурсів 
суб’єктів господарювання й контролю за їхнім використанням, підвищується 
роль обліку в управлінні виробництвом. 

Бюджет держави в основному формується за рахунок надходжень від 
платників податків, якими є суб’єкти господарювання та фізичні особи. Роль 
податку з доходів фізичних осіб у суспільстві та на підприємстві є 
багатогранною, і це повинно бути враховано при проведенні державного 
фінансового контролю та незалежного аудиту. 

Аудиторська перевірка податку з доходів фізичних осіб повинна 
враховувати зв’язок державних функцій податку з його економічною сутністю 
на підприємстві. Оцінюючи достовірність фінансової та податкової звітності 
щодо дотримання вимог чинного законодавства, аудиторська перевірка 
висловлює думку про оцінку формування витрат на оплату праці, їх зв’язок з 
продуктивністю праці для майбутньої безперервної діяльності суб’єкта 
господарювання та перспективності у формуванні частки державного бюджету з 
податку з доходів фізичних осіб. 

Ефективність оподаткування значною мірою залежить від наявності в 
бухгалтерському обліку достатньої інформації для обчислення розміру платежів, 
мається на увазі, наскільки законодавчо визначена система обліку придатна для 
розрахунків із бюджетом. Йдеться про необхідність наближення 
бухгалтерського і податкового обліку. Це найскладніше завдання на цьому етапі 
розвитку економічної системи в Україні [9]. 

Вибір методів перевірки податку на доходи фізичних осіб є результатом 
професійного судження аудитора. При проведенні аудиту розрахунків з 
бюджетом використовуються різні  методи і методичні прийоми: документальна 
перевірка, перерахунок, перегляд, зіставлення, оцінка, аналітичні процедури, 
узагальнення, вибіркове спостереження. 

Будь-які докази, що будуть виявлені аудитором і відноситися до повноти 
розрахунку податку, повноти та своєчасності сплати податку, є прийнятними. У 
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контексті завдання перевагу слід надавати доказам у письмовій формі правового 
та бухгалтерського характеру. 

Послідовність проведення аудиту розрахунків податку з доходів фізичних 
осіб можна представити у вигляді (рис. 1). 

 
Рис. 1. Послідовність проведення аудиту розрахунків з бюджетом 
 
Велика кількість податків і зборів, недосконалість податкового 

законодавства, великий податковий тиск на підприємства, необхідність різного 
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відображення однієї і тієї ж операції в бухгалтерському і податковому обліку, що 
залежить від розбіжностей у законодавстві тощо, збільшують властивий ризик 
підприємства. А з урахуванням великих штрафів, які накладаються на 
підприємства за порушення податкового законодавства, та пені, що стягується за 
прострочення платежів, аудиторський ризик збільшується. 

Тому аудит розрахунків із бюджетом є одним із найтрудомісткіших, 
найскладніших і найвідповідальніших в аудиторській практиці. Система 
внутрішнього контролю передбачає наявність компетентного персоналу з чітко 
визначеними правами та обов’язками, дотримання необхідних процедур при 
здійсненні господарських операцій, наявність контролю за збереженням 
документації про виконану роботу та нараховану заробітну плату і належну 
перевірку виконання обов’язків працівниками підприємства. 
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Застосування штучного інтелекту  – процес активного використання 
найсучасніших наукових досягнень у сфері інформатики в різноманітних галузях 
життєдіяльності суспільства. 

Штучний інтелект (ШІ) має багато застосування в сучасному суспільстві. 
Більш конкретно, штучний інтелект використовуються для медичної 
діагностики, електронної комерції, дистанційного керування роботами 
та дистанційного зондування Землі. Штучний інтелект використовується для 
розробки та розвитку численних галузей, включаючи фінансування, охорону 
здоров'я, освіту, транспорт та інші. 

Деякі американські академічні установи використовують штучний інтелект 
для вирішення деяких найбільших економічних та соціальних проблем у світі. 
Наприклад, Університет Південної Каліфорнії запустив Центр штучного 
інтелекту в суспільстві з метою використання штучного інтелекту для вирішення 
соціально значущих проблем, таких як безпритульність. У Стенфорді дослідники 
використовують ШІ для аналізу супутникових зображень, щоб визначити, які 
області мають найвищий рівень бідності [2]. 

 Штучний інтелект є важливою технологією перспективних систем 
управління поля бою та озброєнням. За допомогою ШІ можливо забезпечити 
оптимальний та адаптивний до загроз вибір комбінації сенсорів і засобів 
ураження, скоординувати їх сумісне застосування, виявляти та ідентифікувати 
загрози, оцінювати наміри противника. Суттєву роль ШІ відіграє в реалізації 
тактичних систем доповненої реальності. Наприклад, ШІ дозволяє забезпечити 
класифікацію та семантичну сегментацію зображень, локалізацію та 
ідентифікацію мобільних об'єктів з метою схематичного відтворення контурів 
об'єктів як символів доповненої реальності для ефективного досягання цілі [4]. 

Роботи в багатьох галузях промисловості найчастіше виконують роботу, яка 
вважається небезпечною для людини. Роботи довели свою ефективність у 
роботах, які дуже повторюються, що може призвести до помилок або нещасних 
випадків через втрату концентрації та інших робочих місць, які люди можуть 
вважати такою, що принижує гідність. У 2014 році Китай, Японія, США, 
Республіка Корея та Німеччина об'єднали 70 % загального обсягу продажів 
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роботів. У автомобільній промисловості, сектором з особливо високим ступенем 
автоматизації, у Японії найвища густина промислових роботів у світі: 1414 на 10 
000 співробітників. Штучні нейронні мережі використовуються як клінічні 
системи підтримки прийняття рішень (Clinical decision support system) 
для медичної діагностики. Наразі в галузі охорони здоров'я працюють понад 
100 стартапів, які використовують ШІ [3]. 

У Китаї використали допоміжну технологію на базі ШІ під час судового 
засідання у Шанхаї. На прохання судді, державного обвинувача або захисника 
система 206 виводила на монітор потрібні докази. Тестувати систему почали у 
деяких провінціях та містах Китаю у травні 2018 року. 

Greenshoot Labs створили футбольного тренера для команди Wingate & 
Finchley. Його завдання – сформувати склад для матчу й обрати тактику проти 
опонентів, стежити за фізичними показниками гравців і робити заміни на основі 
цієї інформації, вивчати тактику суперника. 

9 липня 2019 р. спеціальна програма ШІ Word2Vec в Lawrence Berkeley 
National Laboratory на підставі аналізу понад 3 млн. наукових публікацій, що 
було надруковано до 2009 року, змогла передбачити один з найкращих сучасних 
термоелектричних матеріалів. Якби така програма була в наявності 2009 року, на 
це відкриття не довелось би чекати аж до 2012 року, коли відповідний матеріал 
було відкрито науковцями. Дуже ймовірно, що інші дослідницькі установи 
будуть удосконалювати програму Word2Vec AI та їй подібні, щоби поглибити 
спроможності ШІ до аналізу та більш креативної обробки результатів досліджень 
і даних [1]. 

Отже, перспективи подальших досліджень полягають у виявленні взаємодії 
ШІ та людини і встановленні потенційних загроз, що можуть виникнути 
унаслідок активного впровадження надскладних систем ШІ. 
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У час цифровізації суспільства в цілому та в умовах ведення 
повномасштабної війни вкрай гостро стає питання запровадження діджиталізації 
бухгалтерського обліку у Збройних Силах України.  

Бухгалтерський облік — процес виявлення, вимірювання, реєстрації, 
накопичення, узагальнення, зберігання та передавання інформації про 
діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття 
рішень [2]. 

Діджиталізація – загальний термін для позначення цифрової трансформації 
суспільства та економіки. Він описує перехід від індустріальної епохи й 
аналогових технологій до епохи знань і творчості, що характеризується 
цифровими технологіями та інноваціями в цифровому бізнесі [5]. 

В сучасних реаліях стає зрозумілим, що бухгалтерський облік у класичному 
розумінні неможливий без процесу діджиталізації, який зараз активно 
розвивається в усіх сферах життя, адже такий спосіб спрощує, прискорює процес 
передачі та отримання даних, що в свою чергу  допомагає припускати менш 
помилок завдяки автоматизації усіх процесів, які безпосередньо пов’язані із 
веденням бухгалтерського обліку. 

У той же час Збройні Сили України стикнулись із рядом проблем, які 
унеможливлюють впровадження процесу діджиталізації.  

Найбільш актуальною проблемою є ведення подвійного обліку у Збройних 
Силах України. Керуючись діючим законодавством України, який регламентує 
процес ведення обліку у військових частинах Збройних Сил України, один і той 
самий об’єкт ставиться на облік відразу у двох службах забезпечення 
(фінансовому органі військової частині та у відповідній службі забезпечення, де 
буде знаходитись цей об’єкт). 

Ведення подвійного обліку змушує вести «подвійну роботу» та постійний 
моніторинг для уникнення розбіжностей. Саме через це значна частка часу 
витрачається на оприбуткування будь-який об’єкту одразу по двох службах.  

Одним із  можливих шляхів вирішення цієї проблеми може бути 
врегулювання цього процесу на законодавчому рівні, адже тоді військові 
частини матимуть змогу реорганізувати ведення бухгалтерського обліку по  
службах, що в свою дасть можливість впровадити діджиталізацію хоча б на рівні 
військової частини. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Іншою, не менш важливою проблемою є те, що у Збройних Силах України 
немає захищеної мережі, через яку можна було б передавати інформацію щодо 
будь-якого об’єкту бухгалтерського обліку. Майже усі операції необхідно 
проводити саме з паперовими документами та подавати звітність у паперовому 
вигляді, що уповільнює всі процеси.  

До прикладу, для того, щоб Командування Повітряних Сил Збройних Сил 
України отримало оперативну інформацію щодо  наявності реактивного палива 
для винищувачів, необхідно з’єднатись із командиром бази забезпечення, де 
зберігається це паливо, після чого командир цієї військової частини видає наказ 
начальнику служби пально-мастильних матеріалів повідомити йому про 
кількість палива. Начальник служби ПММ разом із відповідальним за зберігання 
палива у кожному контейнері співставляють дані обліку про кількість  палива та 
фактичну наявність. Звіт про виконання наказу відбувається  у зворотньому 
порядку. 

Звісно, що такий процес займає певний час, а в умовах відбиття збройної 
агресії відіграє вирішальну роль у кожній конкретній ситуації, оскільки час дуже 
важливий для прийняти рішення Командуванням Повітряних Сил про подальші 
дії.  

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми могло б бути створення 
захищеної мережі, яка була б з’єднана між підпорядкованими військовими 
частинами та замикалась на відповідному Командуванні виду збройних сил. У 
відповідного Командування була б своя мережа, яка б замикалась на 
Генеральному штабі Збройних Сил України та Міністерстві оборони України.  

В такій ситуації  Командування Повітряних Сил Збройних Сил України 
постійно мало би оперативну інформацію про наявність палива у відповідних 
військових частинах та базах зберігання, що значно економить час, ресурс та дає 
можливість оперативно приймати рішення в умовах ведення бойових дій. 

Отже, проблема діджиталізації бухгалтерського обліку у Збройних Силах 
України є доволі актуальною в реаліях сьогодення. Створення власної мережи 
дозволить оптимізувати та покращити комунікації, автоматизувати внутрішні 
процеси, зекономити час в процесі прийняття управлінських рішень. 
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інформаційна технологія, «BAS Бухгалтерія». 
В даний час швидкими темпами розвивається впровадження сучасних 

технологій в усі галузі народного господарства України. Розширюється 
використання персональних комп'ютерів, створюються спеціальні пакети 
програм, які допомагають зменшити витрати часу та праці при обробці 
інформації. Зокрема зростає відсоток автоматизації роботи бухгалтерів та 
економістів, з'являється нове програмне забезпечення. Сьогодні на всіх аграрних 
підприємствах використовуються персональні комп'ютери. Їх застосування 
значно полегшує роботу бухгалтера, скорочує витрати часу на обробку 
первинної документації та зведених даних, прискорює розрахунки. 

Обробка економічної інформації на ПК з використанням терміналів, 
мікропроцесорів та інших технічних засобів дозволяє отримати інформацію про 
залишки, надходження, реалізацію та інше вибуття товарів у найдокладнішому 
асортименті, що покращує управління процесом реалізації готової продукції. 

Застосування комплексної автоматизації дає можливість підвищити 
аналітичність обліку, вести його в масштабі реального часу, диференціювати 
звітні показники в залежності від виду та рівня прийнятих рішень, оперативно та 
гнучко реагувати на умови господарської та іншої діяльності підприємства, 
відкриває нові шляхи для розробки та впровадження більш ефективної технології 
обробки даних. 

У сучасних умовах керівництву аграрних підприємств доводиться 
поступово приймати важливі управлінські рішення, задля підвищення 
прибутковості та зміцнення фінансової стабільності свого підприємства. На етапі 
підготовки таких рішень необхідно мати всебічну інформацію про фінансово-
господарську діяльність організації. 

На вітчизняному ринку програм є досить велика кількість пропозицій щодо 
автоматизації фінансово-економічної діяльності. Лідерами серед розробників 
комплексних систем автоматизації бухгалтерського обліку, що експлуатуються 
на підприємствах України, є такі фірми, як: BAS, СОБі, Дебет Плюс, Master 
тощо. Ситуація на ринку фінансово-економічного програмного забезпечення 
відрізняється динамічністю. Щорічно розробляються нові версії програм, 
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переглядається класифікація програмного забезпечення. Прискорення розвитку 
автоматизації всіх сфер людської діяльності пояснюється як зростаючими 
потребами суспільства, і високими темпами еволюції обчислювальної техніки. 

Виходячи з вищесказаного, щоб повністю автоматизувати облік реалізації 
готової продукції можна рекомендувати використання у бухгалтеріях аграрних 
підприємств спеціалізовану бухгалтерську програму «BAS Бухгалтерія». Це 
універсальна програма нового покоління, яка може використовуватися на 
підприємствах та організаціях різних видів діяльності. Ця програма 
рекомендована з кількох причин: 

- продукти «BAS» дуже поширені, добре методично опрацьовані; 
- системи експлуатуються на багатьох підприємствах, краще налагоджені, 

отже, у них менше помилок; 
- українські програмісти оперативно відстежують зміни законодавства та 

вносять відповідні зміни до програми, розсилають оновлення. 
«BAS Бухгалтерія» - це інструментальна система, що є сукупністю 

механізмів, призначених для маніпуляції різними типами об'єктів предметної 
області. Набір всіх можливих функцій та алгоритми розрахунків визначає 
конфігурація. Вона є відкритою та доступною для внесення до неї будь-яких 
змін. Завдяки конфігурованості системи вирішуються основні завдання, 
пов'язані з налаштуванням кожного модуля виконання визначальних функцій 
обліку. У системі є можливість багаторазової роботи з одним і тим самим 
документом кількох облікових працівників, кожен із яких відповідає за певну 
частину роботи. 

Програма «BAS Бухгалтерія» має гнучкі можливості обліку: 
- ведення багаторівневого синтетичного та аналітичного обліку стосовно 

особливостей підприємства; 
- ведення кількісного та валютного обліку; 
- зміна та доповнення плану рахунків, форм первинних документів; 
- формування та друк облікових регістрів з синтетичного та аналітичного 

обліку, первинних документів та всієї необхідної звітності: 
- формування звітів з відбором за декількома вибраними значеннями 

довідників, документів, рахунків тощо; 
- виведення негативних значень червоним кольором;  
- експорт друкованих форм у формат MS Excel та HTML; 
Основою технології ведення обліку у програмі «BAS Бухгалтерія» виступає 

автоматизоване формування первинних облікових документів з одночасною 
автоматичною реєстрацією операцій та складанням проводок. Це помітно 
скорочує час виконання, реєстрацію операцій та складання бухгалтерських 
записів. 

Після розрахунку підсумків програма формує різні відомості: 
- зведені проводки; 
- оборотно-сальдову відомість; 
- картку рахунку; 
- картку рахунку за одним об'єктом аналітичного обліку; 
- аналіз рахунку (аналог головної книги); 
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- аналіз рахунку за датами; 
- аналіз рахунку з об'єктів аналітичного обліку; 
- аналіз об'єкта аналітичного обліку за всіма рахунками; 
- картка об'єкта аналітичного обліку за всіма рахунками; 
- Журнал-ордер; 
- Зворотні рахунки. 
Таким чином, удосконалення організації обліку реалізації готової продукції 

бачиться в його автоматизації. Як показано вище, запровадження 
автоматизованого комп'ютерного обліку суттєво скорочується ймовірність 
помилок, полегшується роботу бухгалтера, дозволяє керівництву оперативніше 
та гнучкіше реагувати на зміни, що зрештою позитивно впливає на результати 
господарсько-економічної діяльності підприємства. 
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Економіка як наука про об’єктивні причини розвитку суспільства ще з 
ранніх часів у своїй діяльності користувалася різноманітними кількісними 
характеристиками, і тому вона акумулювала в собі велике число математичних 
методів. Сьогодні в економічній науці на перший план ставиться математична 
модель як дієвий інструмент дослідження та прогнозування розвитку 
економічних процесів і явищ.  

Одними з найбільш розповсюджених методів стратегічного аналізу, 
планування та управління діяльністю підприємства являються економіко-
математичні методи. Актуальність та перспективність економіко-математичних 
методів в дослідженні та прогнозуванні економічних процесів не викликає 
сумнівів. Їх використання є важливим напрямком удосконалення економічного 
аналізу, який підвищує ефективність діяльності підприємства та їхніх 
підрозділів. В сучасній економічній практиці економіко-математичні методи 
досягли суттєвого поширення, викликаного високим рівнем розвитку 
виробництва, зростанням темпів науково-технічного прогресу та розвитку 
інформаційних технологій [1]. 

Управління фінансовою діяльністю підприємств – це процес управління 
формуванням, розподілом і використанням їх фінансових ресурсів та оптимізації 
обороту грошових коштів. Основною метою управління фінансовою діяльністю 
на підприємствах є забезпечення їх фінансової стійкості і прибутковості, а відтак 
і максимізації добробуту власників у поточному і перспективному періоді. Для 
реалізації поставленого завдання використовують безліч методів економіко-
математичного моделювання. 

 Модель – це спрощене представлення або абстракція реальності, умовний 
образ об’єкта, який створюється для більш глибокого вивчення дійсності. Існує 
ряд причин, котрі зумовлюють використання моделі:  

− складність реальних об'єктів управління (існує велика кількість факторів, 
що впливають на процеси в системі та їх динамічність);  

−  неможливість експериментування (є чимало управлінських ситуацій, 
коли потрібно прийняти рішення, але не можна поставити експеримент);  

− орієнтація управління на майбутнє (неможливо спостерігати й 
безпосередньо досліджувати явище, що не обов'язково відбудеться). 

Моделювання – це наукова теорія побудови і реалізації моделей, за 
допомогою яких досліджуються явища, процеси в природі і суспільному житті. 
Побудова економіко – математичних моделей – складний процес, який вимагає 
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глибоких знань з економічної теорії, предмета дослідження і математичного 
інструментарію. Економіко-математична модель дозволяє об'єднати складні, а 
іноді й нечітко визначені фактори, пов'язані з проблемою прийняття рішень, у 
логічно чітку схему, яку можна детально проаналізувати. Такий аналіз дозволяє 
одержати й оцінити альтернативні можливості функціонування економічної 
системи та передбачити наслідки управлінських рішень [2]. 

Для розв'язування задач економіко-математичного моделювання 
застосовують певні методи відповідно до характеру задачі й типу моделі: 

− методи економічної кібернетики (системного аналізу, теорії управління 
системами тощо); 

−  методи математичної статистики та економетрії (дисперсійного аналізу, 
кореляційного, регресійного, факторного, індексного тощо);  

−  методи прийняття оптимальних рішень (математичного програмування, 
дослідження операцій тощо);  

−  методи ринкової економіки (оптимального ціноутворення і планування, 
оптимального функціонування фірми, конкуренції тощо); − 

− методи експериментального вивчення економічних явищ (імітаційного 
моделювання) [3]. 

За типом задач, які розв’язуються на виробничому підприємстві, можна 
виділити такі основні напрямки використання економіко-математичного 
моделювання:   

− здійснення кількісного аналізу власного виробництва і використання 
виробничих потужностей на основі балансових матричних математичних 
моделей;  

−  вибір перспективних напрямків виробництва й стратегії фінансової 
діяльності з використанням прогнозуючих математичних моделей;  

−  оптимізація техніко-економічного планування з різною деталізацією 
часу;  

−  прогнозування вибору оптимального кредитного механізму;  
− прогнозування оптимальної поведінки на ринках виробничих ресурсів та 

виробленої продукції [4]. 
Для ефективності організації діяльності підприємства необхідно 

передбачити максимальне задоволення потреб виробництва у матеріальних 
ресурсах за мінімальних затрат на їх придбання. В результаті реалізації 
економіко-математичної моделі формування матеріальних ресурсів 
підприємства визначається варіант придбання матеріалів для виробництва 
продукції у різних постачальників з найменшими можливими витратами на 
закупівлю та доставку. При цьому береться до уваги необхідність забезпечення 
потрібної на певний час підприємству кількості різних видів матеріалів і 
враховується наявний обсяг та витрати на транспортування кожного виду 
матеріалу від постачальників [5]. 

Отже, фінансовий успіх підприємства, його місце на ринку значною мірою 
залежить від правильної стратегії поведінки. Для вибору раціональних варіантів 
управління підприємством необхідно прогнозувати можливі ситуації, впливати 
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на них, спрямовуючи його господарську діяльність на досягнення поставленої 
мети. Виконувати раціональне управління всією економіко-виробничою 
системою з урахуванням змін кожного виду елементів, вирішення конфліктних 
ситуацій без застосування економіко-математичного інструментарію 
неможливо. 
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Перші мови програмування з'явилися задовго до появи перших комп'ютерів. 
Ще в 19-му столітті існували «програмовані» ткацькі верстати та піаніно-
програвачі, спосіб програмування яких нагадує так звані предметно-орієнтовані 
мови програмування. На початку 20-го століття починають використовувати 
перфокарти та механічну обробку даних. В 1930 −1940 рр. виникає лямбда-
числення та машина Тюринга, які застосовували математичну абстракцію для 
опису алгоритмів. Лямбда-числення згодом здійснило вплив на проектування 
мов програмування [5]. 

В 1940 роках створюються перші електричні двійкові комп'ютери. 
Вважається, що першу мову програмування високого рівня — Планкалькюль 
(нім. Plankalkül) розробив німець Конрад Цузе в період 1943–1945 років, але в 
той час вона не була реалізована і нею не зацікавилися. Реалізацією мови 
зайнялися і здійснили її лише в 1998—2000 роках. Наприкінці 40-их — початку 
50-их застосовували інтерпретовані системи кодування, коли певні команди 
мови програмування кодували числами, які вже інтерпретувалися машинним 
кодом. 

   Ці системи називалися «автоматичним програмуванням» і були 
простішими для програмування, ніж машинні коди, але могли мати значно 
меншу (до 50 разів) швидкодію, через що перевагу часто надавали машинним 
кодам. До таких систем належали — Short Code для BINAC (1949) і UNIVAC I 
(1952), Speedcoding[en] для IBM 701, розроблена Джоном Бекусом у 1954 [1]. 

Першою багато-концептуальною (імперативною та декларативною) мовою 
програмування високого рівня була адресна мова програмування (реалізована 
1955 року на ЕОМ «Київ»). Мова має опосередковану адресацію вищих рангів 
(вказівники є аналогом). В ЕОМ «Київ») апаратно була реалізована «штрих-
операція», аналогом якої є розіменування вказівників. Операція багаторазового 
розіменування вказівників (Multiple indirection) була реалізована груповими 
операціями модернізації адрес задля прискорення обробки деревоподібних 
форматів (Абстрактні типи даних є частковим випадком, оскільки деревоподібні 
формати припускають наявність у вузлах «дерева» процедур обробки даних, як 
в ООП). Адресна мова програмування має вичерпні засоби декларативного 
програмування. До найпотужнішого декларативного засобу належить «мінус 
штрих-операція», яка є оберненою до розіменування вказівника. Використання 
«мінус штрих-операції» нагадує використання первинних і зовнішніх ключів в 
реляційних базах даних: по заданому первинному ключу визначити місце 
розташування (адреси) в іншій таблиці, зовнішні ключі яких збігаються з 
заданим первинним ключем [4]. 
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Першою широковживаною компільованою мовою став розроблений 
групою Джона Бекуса Фортран, анонсований 1954 року та випущений 1957 року 
для IBM 704. Основним призначенням Фортрану були швидкі наукові 
обчислення, оголошувалося, що швидкодія з  генерованого компілятором коду 
майже не відрізнятиметься від написаного вручну машинного коду. Уже у квітні 
1958 близько половини програм для IBM 704 були написані на Фортрані. 
Випущений 1958 року Фортран II дозволяв незалежну компіляцію підпрограм, 
що давало змогу створювати більші програми, оскільки через низьку надійність 
IBM 704 не можна було скомпілювати без збоїв велику програму (понад 300—
400 рядків) одразу. Розроблений у 1960–1962 роках Фортран IV був однією з 
найпоширеніших мов того часу і лишався стандартною версією Фортрану до 
появи 1978 року Фортрану 77 [2]. 

1958 року в MIT розробили LISP — першу функційну мову, яка понад 
чверть століття домінувала у програмуванні задач штучного інтелекту. 

Наприкінці 1950-их почали розробляти різні мови програмування. 1958 
року декілька значних груп комп'ютерних користувачів у США, включаючи 
SHARE — групу науковців-користувачів IBM і USE (UNIVAC Scientific 
Exchange, група науковців-користувачів UNIVAC) запропонували ACM 
заснувати робочу групу зі створення універсальної мови програмування. Також 
ще 1955 року німецьке Товариство прикладної математики й механіки (GAMM) 
заснувало комітет зі створення універсальної мови програмування. В кінці 
травня 1958 року було проведено зустріч у Цюриху між ACM і GAMM, на 
матеріалах якої у грудні опубліковано «ALGOL 58 Report». На його основі було 
створено 3 значні реалізації — MAD (1961), NELIAC (1963), JOVIAL (1963). З 
них лише JOVIAL отримав поширення, ставши на чверть століття офіційною 
мовою програмування у Військово-морських силах США. SHARE та IBM почали 
створення власної реалізації ALGOL, але припинили, врахувавши витрати на 
створення і просування Фортрану [3]. 

Впродовж 1959 року ALGOL 58 широко обговорювався, була 
запропонована нотація для опису синтаксису мов програмування — форма 
Бекуса — Наура. 1960 року проведено чергову зустріч і опубліковано ALGOL 60 
Report. ALGOL вплинув на багато мов програмування і став стандартною мовою 
для публікації алгоритмів, але через ряд причин не одержав широкого 
розповсюдження — він був заскладним, і не було реалізацій, які підтримували 
його повністю, відсутність стандартного введення-виведення зумовила появу 
різних несумісних реалізацій, деякі неоднозначності опису мови так і не були 
розв'язані. Окрім того, широкого вжитку уже набув Фортран, і IBM не 
підтримала ALGOL. 

1959 року було проведено зустріч у Пентагоні для створення мови CBL 
(Common Business Language), засновано комітет з її створення, і 1960 року 
опубліковано початкову специфікацію COBOL 60, який невдовзі став першою 
мовою, ухваленою у Міністерстві оборони США. 1968 року COBOL було 
стандартизовано ANSI. 
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1964 року було створено спрощену мову BASIC (Beginners All-purpose 
Symbolic Instruction Code) для навчання програмуванню студентів, які переважно 
спеціалізувалися у вільних мистецтвах, а не технічних науках. 

Тоді як науковці переважно використовували Фортран, а бізнес — COBOL, 
1963 року в IBM вирішили створити універсальну платформу IBM/360 і мову 
програмування. У стислі терміни до 1965 року було розроблено мову PL/I, яка 
поєднувала можливості Фортрану, ALGOL і COBOL, і виявилась за складною, 
хоча і була у широкому вжитку в 1970-их у наукових і бізнес-задачах, також її 
підмножини (PL/C, PL/CS) використовувалися для навчання програмуванню. 
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В даний час туристичний бізнес зазнає значних змін. Це пов'язано, 
насамперед, із впливом викликів, продиктованих економічними, політичними та, 
найголовніше, біологічними факторами. Експерти пророкують туристичному 
бізнесу цілу низку змін та трансформацій, які в найближчі роки можуть серйозно 
змінити структуру світового туристського ринку. Наразі туризм 
характеризується важкою кризою, спричиненою пандемією COVID-19. Для 
зменшення впливу негативних наслідків пандемії бізнес-процеси у туризмі 
дедалі більше переходять в інноваційний цифровий простір – інформаційно-
комунікаційне середовище для взаємодії зі споживачами послуг та просування 
туристських можливостей туристичних дестинацій. Цифровізація – важливий 
інструмент, який сприятиме відновленню та подальшому розвитку сфери 
туризму після пандемії COVID-19. 

Пандемія прискорила і так високі темпи впровадження цифрових 
технологій у всі етапи формування, просування та споживання туристичного 
продукту, внесла корективи у функціонування туристичної галузі в цілому та 
поведінки туристів зокрема. Вже сьогодні туризм та його стандарти значно 
відрізняються від того, що було на туристському ринку ще десять років тому. 
Нові цифрові технології сприяють збільшенню комфортності та 
поінформованості туристів.  

Цифрові рішення розглядаються як фактор, який істотно впливає на 
трансформацію туристичної галузі в даний час, і в майбутньому, як прогнозують 
експерти, його вплив лише посилиться. Цифрові сервіси називають одними із 
найперспективніших інструментів сталого розвитку туристичного сектора та 
комплексного просування туристичних продуктів. Прогнозується, що цифрові 
рішення супроводжуватимуть туристів на всіх етапах – від планування 
відпочинку до обміну враженнями після його завершення. Міністерство 
культури та інформаційної політики України представило проєкти цифрової 
трансформації у сфері культури та туризму на найближчі три роки, до кінця 2023 
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року має бути реалізовано 4 масштабних цифрових проєкти ‒ е-Спадщина, е-
Мистецтво, е-Туризм та е-Книга, які дозволять створити умови для осучаснення 
та прозорості ведення процесів у сферах охорони культурної спадщини, 
мистецтва, туризму та курортів, бібліотек та видавничої справи[4]. 

Досить позитивним наслідком пандемії та викликаних нею карантинних 
обмежень став стрімкий розвиток внутрішнього туризму. Під час карантину 
українці стали більше подорожувати Батьківщиною, стартували проєкти 
«Мандруй Україною», «Туристичні магніти України». Проєкт «Мандруй 
Україною» було створено в тісній кооперації держави, бізнесу, креативних 
індустрій та туризму. Його мета – популяризувати серед співвітчизників 
внутрішній туризм. Для цього в ДАРТ закликали всіх охочих ділитися своїми 
улюбленими місцями в соцмережах, ставити хештег #МандруйУкраїною та 
вказувати геолокацію. А Discover Ukraine спільно з Державним агентством 
розвитку туризму України, FreeGen Group і Join UP створили карту України з 
найяскравішими туристичними маршрутами. Скориставшись її QR-кодом, 
можна потрапити на сторінку Discover, яка розповість про всі деталі маршрутів. 
Мобільний додаток FreeGen Games ‒ додаток доповненої реальності, який здатен 
перетворити будь-яку прогулянку парком або навіть сусіднім двором на 
захоплюючу пригоду. Засновниця Discover.ua з свого досвіду відзначає з досвіду, 
що обов’язковими інструментами для туристичної цифровізації є: портал міста 
або регіону; маркетплейс туристичних активностей; сторінки в Instagram та 
Facebook; Telegram-канал; сторінки Google My Business та Google Maps; 
маршрути на Discover.ua; квест-маршрути на FreeGen Games; туристичні 
сторінки регіону й міста на Discover.ua; QR-коди на туристичних локаціях; бази 
гідів із їхніми контактами; 3D-тури областю; аудіогіди; фото і відео; зйомки з 
дрона[6]. 

13 квітня 2021 року Державне агентство розвитку туризму України 
доєдналося до презентації компанії «Google для туризму». Цей проект був 
створений для підтримки туризму шляхом впровадження інноваційних 
технологій та діджиталізації галузі. Також ДАРТ та компанія Google підписали 
Меморандум про співпрацю. Це стало важливим кроком на шляху до розвитку 
туристичної галузі та digital-трансформації України. З того часу спільними 
зусиллями було реалізовано низку проєктів, тренінгів та конференцій, наприклад 
проєкт «Автентичні смаки України», метою якого є сприяння розвитку 
внутрішнього туризму через популяризацію та збереження традицій 
приготування українських страв і напоїв. За підтримки Міністерства захисту 
навколишнього середовища і природних ресурсів України, компанія Google 
оцифрувала 16 національних парків у 13 областях. Тепер кожен охочий зможе 
здійснити віртуальну подорож до музеїв у форматі Street View. Така ініціатива 
сприятиме покращенню їхньої туристичної привабливості та стимуляції 
розвитку віртуального туризму. Також презентовано безкоштовну онлайн-

https://freegen.group/ua/freegen-games/
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платформу «Нові цифрові можливості з Google», яка буде регулярно 
оновлювлюватись додатковими матеріалами, а в межах навчальних проєктів 
також впроваджена освітня програма «Google для туризму: розвиток бізнесу 
онлайн», яка розрахована на очільників підприємств у туристичній галузі[4]. 

Щодо вибору найбільш перспективних технологій, які будуть потрібні в 
найближчі роки, то різні учасники туристичної галузі сходяться в єдиному – це 
big data («Великі дані») та аналітика, технології для скорочення негативного 
впливу на навколишню середовище, мобільні програми та платформи. 

На сьогодні серед нових видів туризму виділяється віртуальний туризм. 
«Віртуальний туризм – діяльність індивіда, що дозволяє за допомогою 
використання сучасної комп'ютерної техніки та комунікаційних мереж створити 
і отримати максимально реалістичну сенсуальну інформацію про бажану 
дестинацію з числа реально існуючих без фактичного переміщення в неї». 
Віртуальний туризм також є перспективним засобом просування тієї чи іншої 
зони відпочинку, він дає можливість потенційному туристу ознайомитися з 
культурними, історичними, рекреаційними можливостями місць відвідування і 
вибрати для себе найцікавіші об'єкти і заняття[1]. 

Цифровізація туризму сприяє прискореному розвитку сфери туризму, 
перетворенню її на високоефективну, інтегровану галузь. Цифрова модель також 
передбачає забезпечення безпеки туристів та захист їх законних прав та 
інтересів, забезпечення комплексного розвитку територій, у тому числі 
створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток туристичної 
інфраструктури, удосконалення системи професійної підготовки фахівців сфери 
цифрового туризму, формування та просування позитивного іміджу України, як 
держави привабливої для туризму. Для раціонального та ефективного 
використання туристичних, природних, лікувальних та рекреаційних ресурсів 
необхідно сформувати туристично-рекреаційний простір шляхом впровадження 
цифрової моделі організації зон туризму та курортів, та запропонувати 
споживачеві конкурентоспроможний туристичний продукт, що базується на 
сучасних цифрових платформах.  
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На сьогодні сучасна туристична галузь зважаючи на розвиток інновацій, 

появи нових цифрових технологій, перебуває на етапі чергових перетворень. 
Нові технології, які зараз створюються, дозволяють туристу, споживачеві 
безпосередньо працювати з виробниками туристичних послуг, що сприяє 
наданню споживачам більш якісного та недорого продукту, підвищуючи 
відповідальність виробників продукту. Технологія блокчейн готова зробити 
революцію у багатьох сферах нашого повсякденного життя, навіть у тому, як ми 
подорожуємо. Вона здатна радикально змінити спосіб зберігання і використання 
даних та інших джерел інформації, забезпечує підвищення прозорості та безпеки 
транзакцій.  

Сучасна концепція блокчейн зародилась та почала впроваджуватися на 
практиці останні десять років, а тому вона визнана однією з ключових технологій 
Четвертої промислової революції, оскільки демонструє серйозний науково-
технічний прорив і набуває поширення майже в усіх сферах суспільного життя. 
Основа технології blockchain ‒ в розподіленому зберіганні інформації. Це 
дозволяє зберігати важливу інформацію одночасно на багатьох серверах (у всіх 
учасників мережі), при цьому зберігати відкрито і безпечно. Інформацію, яка 
одночасно зберігається у багатьох місцях неможливо підробити, неможливо 
вкрасти, тому що оригінальні записи тут же можуть бути відновлені з сусідніх 
джерел. 

Блокчейн – це певний тип або підмножина так званої технології 
розподіленого реєстру (DLT – Distributed Ledger Technology). Ця технологія 
являє собою механізм, який використовує метод шифрування, відомий як 
криптографія, та набір специфічних математичних алгоритмів для створення і 
перевірки постійно зростаючої структури даних, до якої можна додавати дані та 
з якої не можна видалити існуючі дані – форма ланцюжка «транзакційних 
блоків», що функціонує як розподілений реєстр[5]. 

Сучасна інноваційна технологія має значний потенціал змінити спосіб 
зберігання і використання інформації та даних, підвищуючи прозорість й 
безпеку, одночасно поліпшуючи транзакції. Одним із найважливіших аспектів 
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технології blockchain є те, що дані децентралізовані, а інформація поділяється в 
мережі на однорангову. Кожен блок містить інформацію про транзакції та часову 
позначку. Блоки також є постійними і не можуть бути змінені без консенсусу з 
усією мережею та без зміни всіх наступних блоків. Децентралізований, 
постійний, відмічений часом та незмінний характер даних, записаних у 
блокчейн, означає, що дані є більш безпечними, відстежуваними та прозорими. 
Зрештою, немає центральної точки вразливості чи відмови, а самі дані стійкі до 
модифікації та небажаного підробки. З погляду переваг технологія blockchain 
може запропонувати в туристичній галузі стабільність та безпеку. Наприклад, 
туристичні агенти повинні передавати реквізити клієнтів авіакомпаніям та 
готелям, тоді як особисті речі мандрівників часто передаються між компаніями і 
також відстежуються. 

Сьогодні існують такі можливості використання технології blockchain у 
туристичній галузі. Відстеження багажу. Технологія blockchain може бути 
надзвичайно цінною для відстеження рухів багажу, особливо під час роботи з 
міжнародними подорожами. У багатьох випадках багаж клієнта кілька разів 
міняється руками протягом своєї подорожі. Використання децентралізованої 
бази даних значно спрощує обмін даними відстеження між компаніями. Служби 
ідентифікації. Служби ідентифікації є надзвичайно важливими для туристичної 
галузі, і блокчейн потенційно може стати галузевим стандартом для зберігання 
цієї інформації. Використовувана таким чином технологія має можливість різко 
скоротити час реєстрації або черги в аеропортах, оскільки простий відбиток 
пальцем або сітківка можуть замінити показані документи. Безпечні, 
відстежувані платежі. Очевидно, найважливіше використання технології 
blockchain у міжнародному туризмі та готельній індустрії пов'язане з платежами. 
Тут його програми можуть варіюватися від глобальної книги, зробити банківські 
платежі більш простими та безпечними, щоб дати змогу туристичним компаніям 
приймати платежі за допомогою біткойна та інших криптовалют. Схеми 
лояльності клієнтів. Багато туристичних компаній запускають схеми лояльності 
клієнтів, щоб заохотити повернути замовлення. Blockchain також може 
допомогти із цими програмами, спрощуючи процес, даючи змогу клієнтам легше 
отримувати інформацію про свої точки лояльності та поширювати жетони. Це 
також може допомогти боротися з шахрайством у цій галузі[3,4]. 

На додаток до цих більш загальних прикладів того, як blockchain може 
допомогти трансформувати сферу гостинності, є також деякі більш конкретні 
приклади технології, яка вже застосовується, наприклад[3,4]: 1.LockChain. 
LockChain працює як прямий ринок для готелів та готельних компаній, які 
прагнуть взяти в оренду майно. Платформа охоплює оплату, управління майном 
та різні інші аспекти процесу бронювання. Найкраще, оскільки він використовує 
децентралізовану систему, посередників немає і комісійних платежів. 2. 
BeeToken/Beenest. Одне з найбільш інноваційних сучасних застосувань 
Blockchain – це платформа BeeToken, або Beenest, для домашнього обміну. Дана 
технологія використовується для того, щоб зв’язати клієнтів з господарями для 
можливості організувати та зробити оплату за проживання. Комісія відсутня, 
тоді як протоколи платежів, репутації та арбітражу існують, зберігаючи 
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користувачів. 3. Winding Tree. Платформа Winding Tree – головний сучасний 
приклад відстеження багажу через blockchain, також включає елемент 
бронювання. Відсутність залучення інших сторін означає, що бронювання та 
відстеження можна здійснити легко, безпечно і надійно, при цьому всі процеси 
отримують більшу прозорість. 4. ShoCard & SITA. Спільний проєкт від ShoCard 
& SITA показав, що блокчейн використовується для управління ідентичністю. 
Незважаючи на те що платформа ще зароджується, можна сподіватися, що вона 
незабаром прокладе шлях до децентралізованої бази даних ID, використовуючи 
стандартний формат, щоб туристичні компанії могли швидко та легко перевірити 
ідентифікацію клієнтів. 5. TUI Bed-Swap. Нарешті TUI запустив власний 
блокчейн-проєкт, який він називає Bed-Swap. Використовуючи цю технологію, 
компанія здатна переміщувати товарні запаси між різними точками продажу та 
гнучкими маржами продажу в режимі реального часу виходячи з рівня попиту, 
який присутній на той час. 

Таким чином, перед туристичною галуззю стоїть завдання інноваційного 
розвитку туризму, активного просування на світовий ринок якісного 
туристичного продукту. Спростити його вирішення дозволить застосування 
блокчейну, гарантуючи покупцеві якість туристичного продукту. 
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Соціальне забезпечення можна розглядати як систему суспільно 
економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від 
соціальних ризиків. З макроекономічної точки зору соціальне забезпечення це 
система управління як соціальними, так i економічними ризиками з метою 
компенсації шкоди, зниження або запобігання їх дії на процес розширеного 
відтворення населення. Як соціально-економічна категорія соціальне 
забезпечення є відносинами щодо перерозподілу національного доходу з метою 
забезпечення встановлених соціальних стандартів життя для кожної людини в 
умовах дії соціальних ризиків [1]. 

Соціально-економічне забезпечення аграрного сектору полягає у стабільній 
системі державної підтримки, яка являє собою опосередкований вплив держави 
на соціально-економічні процеси через закони і нормативні акти, підтримкою 
певного цінового, кредитного і податкового механізмів, механізму квотування 
експорту та імпорту, стимулювання ініціативи самих об'єктів управління тощо. 

Аналiз прогнозного сценарію розвитку соціального забезпечення аграрного 
сектору є предметом системного аналізу і припускає використання цілого 
комплексу моделей, структура і клас яких уточнюються в ході досліджень. Отже, 
управління соціально-економічним розвитком в аграрній сфері та розробка і 
аналіз системних математичних моделей, що описують динаміку соціально-
економічних систем і моделювання економічного ризику. Для оцінювання рівня 
економічної безпеки галузі, є актуальною проблемою [3]. 

Серед множини визначень ризику у економічній сфері найчастіше 
використовується таке визначення економічний ризик – можливiсть 
непередбачуваного виникнення небажаних збитків. З врахуванням соціального 
аспекту ризиком визнається ситуація, коли результат здійснення певного 
процесу не відомий, але відомі, його можливі альтернативні наслідки і достатньо 
інформації для того, щоб оцінити ймовірність настання цих наслідків 

Виникнення та існування ризиків характерне для будь-якого розвитку 
економічної або соціальної одиниці, але з поступовим розвитком суспільства і 
економіки структура ризиків ускладнюється, посилюється їх вплив на соціальні 
процеси, відбувається глибше проникнення у середовище, розширюється ступінь 
охоплення [4]. 

При оцінці ризику слід спочатку встановити взаємозв'язок між ризиком і 
якістю інформації, по якій йде його оцінка. У неокласичній теорії ризику 
мовиться, що вірогідність ризику ухвалення неякісного (збиткового) рішення 
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залежить від якості і обсягу використовуваної фії. Згідно з даною теорією, за 
наявності декількох варіантів ухвалення рішення (при рівній прибутковості) 
вибирається таке рішення, при якому вірогідність ризику (коливання) 
якнайменша. За наявності декількох варіантів з однаковим прибутком 
вибирається таке рішення, яке засноване на якіснішій інформації.  

Аналізуючи сутність моделювання ризику визначимо поняття самої моделi 
як об'єкту, який заміщує оригінал і відображає найважливіші його риси та 
властивості для конкретного дослідження при обраній системi гіпотез. 
Математична модель це абстракція реальної дійсності (світу), в якій відношення 
між реальними елементами, а саме ті, що цікавлять дослідника, замінено 
відношеннями між математичними категоріями.  

Сутність методології математичного моделювання полягає в заміні 
реального об'єкта його «образом» математичною моделлю і подальшим 
вивченням моделі на підставі аналітичних методів та обчислювально-логічних 
алгоритмів, які реалізуються за допомогою комп'ютерних програм. Робота не з 
самим об'єктом (явищем, економічним процесом), а з його моделлю дає 
можливість відносно швидко i безболісно досліджувати основні властивості та 
поведінку об'єкта за будь-яких випадкових ситуацій [2]. 

У межах дослідження економічного ризику соціального забезпечення 
аграрного сектору як складної багатофункціональної відкритої системи слід 
враховувати, що моделі повинні відображати умови щодо невизначеності впливу 
різних факторів на процес формування економічних і соціальних наслідків як у 
стані окремої економічної одиниці, так і в житті соціуму загалом тa 
використовувати, поряд з формалізованими, також неформалізовані процедури. 

Для дослідження наслідків в сучасних умовах зростання економічних 
ризиків такі процедури будуть однотипними за формальним визначенням, але 
різнитимуться за функціональною реалізацією. Кожен окремий регіон, кожне 
аграрне підприємство, що входить до тієї чи іншої системи, буде, з урахуванням 
притаманних їм особливостей господарської системи, формувати власний 
вектор-функцію на базі визначення цілей та стратегій дій щодо наслідків, які 
неодмінно позначатимуться на рівні не тільки виробництва, а стану життя 
населення. Тобто, при системній невизначеності подібну ситуацію можна 
представити у вигляді визначених факторів. При цьому сприятливою умовою є 
незалежність впливу окремих факторів та обмежень для кожної окремої 
складової системи (регіону, області, району, підприємства). 
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 Розрізняють системне програмне забезпечення, що використовується для 

виконання конкретних завдань, наприклад, статистичне програмне 
забезпечення; інструментальне програмне забезпечення (комп'ютерні програми, 
призначені для проектування, розробки, адміністрування і супроводження 
системного та прикладного програмного забезпечення). 

Програмне забезпечення та апаратне забезпечення – це два комплементарні 
компоненти комп’ютера, причому межа між ними нечітка:  деякі фрагменти 
програмного забезпечення на практиці реалізуються суто апаратурою мікросхем  
комп'ютера, а програмне забезпечення, своєю чергою, здатне виконувати функції 
електронної апаратури. По суті, призначення програмного забезпечення полягає 
в керуванні як самим комп'ютером, так і іншими програмами та маніпулюванні 
інформацією [2]. 

Комплекс програм, які забезпечують управління компонентами 
комп'ютерної системи, такими як процесор, оперативна пам'ять, пристрої 
введення-виведення, мережеве обладнання, виступаючи як «міжшаровий 
інтерфейс», з одного боку якого — апаратура, а з іншого — додатки користувача. 

На відміну від прикладного програмного забезпечення, системне не вирішує 
конкретні практичні завдання, а лише забезпечує роботу інших програм, 
надаючи їм сервісні функції, абстрагуючи деталі апаратної та мікро програмної 
реалізації обчислювальної системи, керує апаратними ресурсами 
обчислювальної системи. Віднесення того чи іншого програмного забезпечення 
до системного є умовним, і залежить від угод, використовуваних у конкретному 
контексті. Як правило, до системного програмного забезпечення відносяться 
операційні системи, широкий клас сполучного програмного забезпечення. 
Теоретичні основи програмного забезпечення комп'ютерів базуються на теорії 
скінченних автоматів, і практично були закладені британським математиком 
Аланом Тюрінгом у 1936 році. Він створив так звану машину Тюрінга, 
математичну модель абстрактної машини, здатної виконувати послідовності 
рудиментарних операцій, які переводять машину з одного фіксованого стану в 
інший, вже заданий заздалегідь стан. Головна ідея полягала в математичному 
доведенні факту, що будь-який попередньо сформульований стан системи може 
бути завжди досягнутий послідовним виконанням скінченного набору 
елементарних команд (програми) з фіксованого алфавіту команд.  

На відміну від апаратних складових комп'ютера, програмне це інформація 
яка зберігається на матеріальних носіях у вигляді файлів та може передаватися 
через канали зв’язку [3]. 
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Системне програмне забезпечення призначено для обслуговування власних 
потреб комп'ютера — забезпечення його працездатності та виконання його 
внутрішніх функцій, а також для створення передумов для виконання 
прикладного програмного забезпечення. Типовим прикладом системного 
забезпечення є операційна система. 

Інструментальне програмне забезпечення — засоби для автоматизації 
процесу розробки нових програм і їх супроводу за допомогою мови 
програмування. 

Прикладне програмне забезпечення, призначено для розв’язання задач 
користувача. Наприклад редактори тексту, електроні таблиці, бази даних тощо. 

Програмне забезпечення можна розділити на корисне і шкідливе. Корисне 
програмне забезпечення створюється для виконання завдань, що відповідають 
побажанням користувача комп'ютера. Основна мета шкідливого програмного 
забезпечення  — виконувати операції, які є небажаними для користувача, часто 
із завдаванням прихованої чи явної шкоди. Прикладом шкідливого програмного 
забезпечення є комп’ютерні віруси. Розробка програмного забезпечення 
наприкінці 20 ст. — на початку 21 ст. виділилася в окрему важливу галузь 
економіки — індустрію програмного забезпечення. Процес розробки 
комп'ютерних програм вимагає висококваліфікованої праці, і розвивається, 
загалом, повільніше, ніж процес вдосконалення апаратної бази комп'ютерів. 
Інженерія програмного забезпечення відносно недавно стала окремою 
професією. 

Розробка програмного забезпечення містить у собі багато стадій: 
проектування, програмування, тестування, впровадження і підтримку [1]. 

Проектування починається із формулювання вимог до програмного 
забезпечення і створення специфікацій — документів, у яких описані функції, 
що їх повинна виконувати програма. На наступному етапі створюється загальний 
дизайн програми: розбиття її на окремі блоки та визначення взаємодії між ними. 
На етапі безпосереднього програмування створюється текстовий код програми 
на одній чи декількох мовах програмування. Після компіляції коду, програмний 
продукт обов'язково проходить тестування, у процесі якого визначається 
відповідність продукту специфікаціям, знаходяться і виправляються помилки. 

Перед впровадженням програмний продукт потребує документації — опису 
можливостей, посібників користувача, системи допомоги. Після впровадження 
програмного забезпечення, що для програмних продуктів вимагає маркетингу, 
системи дистрибуції, реклами тощо, програмне забезпечення потребує 
підтримки. Необхідність у підтримці виникає внаслідок швидкого розвитку 
комп'ютерів, що зумовлює необхідність взаємодії програмного продукту з 
іншими, новішими програмами й новою матеріальною базою. Часто підтримка 
нових можливостей забезпечується випуском нових версій програмного 
продукту. Користувач отримує програмне забезпечення разом із ліцензією, яка 
надає йому право використовувати програмний продукт за умови виконання 
положень ліцензування. Зазвичай, ці умови обмежують можливості користувача 
передавати програмний продукт іншим користувачам.  
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Частина програмного забезпечення поставляється з вільною ліцензією. Такі 
ліцензії дозволяють розповсюджувати програмний продукт, а також 
модифікувати його [4]. 

Частина програмного забезпечення розповсюджується як безплатне . Існує 
також умовно безкоштовне програмне забезпечення. У цьому випадку зазвичай 
користувач безплатно отримує демонстраційну версію програмного продукту з 
дещо обмеженими можливостями на певний випробувальний період, а після його 
закінчення зобов'язаний або придбати продукт, або видалити його. 

У деяких країнах можливий патент на програмне забезпечення, однак 
процес і предмет патентування викликає численні дискусії. 
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Прогноз – це науково обґрунтоване судження про можливий стан об’єкта в 

майбутньому, а також про альтернативні шляхи і строки досягнення такого 
стану. Процес розроблення прогнозів називається прогнозуванням. Одним з 
найважливіших напрямів прогнозування суспільного розвитку є соціально-
економічне прогнозування. 

Прогнозування є сполучною ланкою між теорією і практикою. У 
методології прогнозування розрізняють два аспекти: теоретичний та 
управлінський. Теоретичний аспект полягає в тому, що за допомогою 
прогнозування здійснюється аналіз реальних фактів і причинно-наслідкових 
зв’язків, оцінка й опис можливих і бажаних перспектив розвитку 
об’єкта. Управлінський аспект полягає в тому, що прогнозування формує 
рекомендації щодо ДРЕ на відповідну перспективу. 

Соціально-економічне прогнозування є складовою ширшого поняття 
– передбачення, як випереджувального відображення дійсності. Залежно від 
ступеня конкретизації досліджуваних процесів розрізняють три форми 
передбачення: гіпотезу, прогноз і план (програму). 

Мета такого прогнозу - показати, до яких результатів можна дійти в 
майбутньому, якщо рухатися до нього з тією самою швидкістю або 
прискоренням, що й у минулому. 

Прогноз визначає очікувані варіанти економічного розвитку виходячи з 
гіпотези, що основні фактори і тенденції минулого періоду збережуться на період 
прогнозу або що можна обґрунтувати і врахувати напрямок їхніх змін у 
розглянутій перспективі. Подібна гіпотеза висувається виходячи з інертності 
економічних явищ і процесів. 

Однією з найважливіших характеристик соціально-економічного 
прогнозування є класифікація (типологія) прогнозів (табл. 1). Типологія 
базується на класифікаційних ознаках. Такими ознаками можуть бути: масштаби 
об’єкта; час випередження; елементи відтворення; функції прогнозу; джерела 
прогнозної інформації тощо. 

Методами прогнозування називають сукупність прийомів та оцінок, що 
дають змогу на підставі аналізу ретроспективних внутрішніх і зовнішніх зв’язків, 
притаманних об’єкту, а також їхніх змін зробити достатньо вірогідне судження 
щодо майбутнього розвитку об’єкта. Вибір методів прогнозування здійснюється 
згідно з характером об’єкта та вимогами, які висуваються до інформаційного 
забезпечення прогнозів. 

Розв’язання життєво важливих проблем розвитку суспільства, регіонів, 
галузей економіки, інституціональних одиниць та обґрунтування способів 
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реалізації визначених стратегічних і тактичних цілей здійснюється за допомогою 
прогнозування. 

Таблиця 1 
Класифікація прогнозів 

Класифікаційна ознака Прогнози 

За масштабами об’єкта 
прогнозування 

Глобальні  
Макроекономічні  
Секторів економіки  
Народногосподарських комплексів  
Галузеві (міжгалузеві)  
Регіональні (міжрегіональні) Інші 

За часом випередження 
(прогнозним горизонтом) 

Короткострокові (до 1 року)  
Середньострокові (1—5 років)  
Довгострокові (5—10 років) 

За елементами та напрямами 
відтворення 

Первинних факторів виробництва (природних 
ресурсів, матеріальних ресурсів, трудових ресурсів, 
фінансових ресурсів тощо)  
Суспільних потреб (загальнодержавних, особистих, 
виробничих, споживчих тощо) 

За функцією прогнозування Пошукові (дослідницькі)  
Цільові (нормативні) 
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блокчейн (blockchain)  
У сучасних умовах активний процес цифровізації та формування цифрової 

економічної системи стає технічною основою подальших інновацій у 
бухгалтерському обліку. Ключовим завданням сучасного бухгалтерського 
обліку є вдосконалення та спрощення основного облікового процесу для 
максимального задоволення потреб користувачів економічної інформації.  

В процесі інтеграції України у світовий економічний простір система 
стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності продовжує 
розвиватися.  

Особливу увагу слід приділити дослідженням  оцінки нових об’єктів обліку, 
а саме інтелектуального людського капіталу, клієнтської бази та інноваційних 
продуктів. Впроваджуються нові розробки ІТ-технологій, такі як хмарні 
технології, відкриті технологічні платформи, електронні довідково-інформаційні 
системи, створення контенту фінансової звітності в єдиному міжнародному 
форматі та електронний XBRL, що дозволить створити національну систему 
бухгалтерського обліку, яка інтегрує дані, які визначають стан бізнес-процесів у 
компанії та зовнішньому середовищі.  

Зі збільшенням можливостей цифрової обробки великих обсягів інформації 
зростає роль нематеріальних активів типу баз даних (наприклад, баз даних 
клієнтів тощо) в організаційній діяльності, що зумовлює актуальність 
приділення більшої уваги оцінці, обліку та відображенню нематеріальних 
активів та інших об’єктів у фінансовій звітності. 

Фактично подання звітності в електронному вигляді є простим 
перенесенням інформації з паперового носія на цифровий. При цьому зміст 
фінансової звітності в паперовому варіанті та електронному варіанті однаковий. 

Проте сучасні цифрові технології можуть надати більше можливостей для 
представлення звітної інформації про діяльність організації, ніж просто 
копіювати дані з паперових носіїв.  

В даний час формування звітів XBRL надає таку можливість. Цифрова 
економіка, яка впливає на всі аспекти формування та використання фінансової 
звітності, реалізує питання про те, наскільки зачіпаються якісні характеристики 
цієї звітності. Відповідно, можна виділити низку перспективних напрямків 
розвитку обліку: 
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- тотальна автоматизація всього документообігу на підприємстві;  
- фіксування господарських операцій без оператора; 
- наявність і оперативний доступ до інформації за весь період 

функціонування підприємства; 
- широке використання системи візуалізації управлінської інформації, а 

також доступ до неї з будь-яких цифрових пристроїв;  
- отримання висновків і пропозицій в автоматичному режимі з урахуванням 

максимальної кількості чинників бізнес-процесів на підприємстві;  
- можливість моделювання декількох варіантів розвитку ситуації в 

результаті прийняття того чи іншого управлінського рішення щодо бізнес-
процесів на підприємстві. 

В умовах цифрової економіки стало доступним складати бухгалтерську 
(фінансову) звітність онлайн, яка формується і публікується на офіційному сайті 
економічного суб’єкта в будь-який момент часу після реєстрація кожної 
господарської операції методом подвійного запису безпосередньо в статтях 
звітності. При цьому статті фінансової звітності одночасно відіграють роль 
синтетичних рахунків бухгалтерського обліку. Аналітична інформація про 
об’єкти обліку заводиться в систему окремо на спеціальних картках, які 
формуються до кожного об’єкта при реєстрації господарських операцій, 
пов’язаних з відповідними об’єктами. Коли здійснюється проведення в статті 
фінансової звітності, на екрані автоматично з’являється аналітична картка, яку 
слід заповнити по кожному об’єкту обліку, який бере участь в операції. Подібний 
алгоритм аналітичного обліку вже реалізований в інформаційних системах для 
зберігання і обробки інформації ERP і SAP.  

Перехід до аналітичних форм звітності з використанням цифровізації 
сьогодні є важливим для обґрунтування прийняття управлінського рішення на 
різних рівнях управління – для обґрунтованого вибору стратегії інвестиційних 
вкладень, прогнозування фінансових результатів, виявлення резервів. 

Цифровізація бухгалтерського обліку сприяє тому, що будь-який аспект 
господарської діяльності вноситься в регістр (базу даних) у вигляді комплексу 
реквізитів, серед яких фігурують реквізити рахунків, дебету і кредиту. Оскільки 
вони записані двійковим кодом, можливе використання більш ніж двох рахунків. 
У міру зростання числа реквізитів, наприклад, аналітичних рахунків, рахунків 
бухгалтерського обліку, управлінської та іншої фінансово-господарської 
інформації, весь інформаційний масив зручніше узагальнити, систематизувати і 
сформувати для застосування в форматі, відмінному від того, який досягається 
при ручному внесенні даних. 

Одним з найбільш ефективних і робочих інструментів цифровізації 
бухгалтерського обліку може стати технологія блокчейн (blockchain), яка в 
останні роки розвивається прискореними темпами. 

Блокчейн (в перекладі з англ. blockchain — ланцюжок з блоків) пов’язують 
революцію в інформаційній інфраструктурі, яка лежить в основі фінансових 
послуг і багатьох інших сферах діяльності. Застосування технології блокчейн 
веде до створення реєстру або облікової книги записів про події у цифровому 
середовищі. При цьому одного разу записана інформація не може бути змінена 
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або знищена, оскільки кожна нова транзакція підтверджується історією 
попередніх. Отже, технологія блокчейн дозволяє створити базу даних з високим 
рівнем захисту від фальсифікації чи знищення записів, щоб дозволило приховати 
певну діяльність. Окремі джерела зауважують, що блокчейн як спосіб 
використання сучасних наук шифрування дозволяє організаціям спільно 
використовувати загальну інфраструктуру для зберігання бази даних. Тобто ця 
технологія створює передумови для відображення обох сторін транзакції 
одночасно в загальній книзі в реальному часі, навіть якщо кожен бухгалтер і 
аудитор, кожна компанія ведуть приватну базу даних.  

До основних переваг технології блокчейн відносять:  
- забезпечення прозорості та абсолютної впевненості щодо права власності 

й історії активів та існування зобов’язань; 
- забезпечення цілісності облікових даних в результаті інтеграції даної 

технології з типовими обліковими процедурами;  
- підвищення ефективності через автоматичне виконання завдання 

контролю операцій при реалізації даної технології, відмову від систематичного 
дублювання ручних трудомістких операцій, їх періодичного контролю та 
проведення дорогого аудиту;  

- зменшення помилок в наслідок мінімізації участі людини у реалізації 
облікових завдань;  

- зменшення шахрайства через те, що технологія блокчейн унеможливлює 
маніпулювання обліковими даними.  

Вважається, що блокчейн має потенціал для удосконалення 
бухгалтерського обліку та професії бухгалтера і аудитора. При цьому принципи 
ведення бухгалтерського обліку залишаються незмінними із відповідним 
застосуванням елементів методу бухгалтерського обліку, змінюється лише 
технологія обробки, збереження, передачі та накопичення інформації, а 
перевірка добросовісності та законності бухгалтерського обліку у рамках 
блокчейн буде повністю автоматизована. 

Переваги використання технології Blockchain: 
- дозволяє зробити простішою систему закупівель, оскільки забезпечує 

безпечну систему транзакцій та збільшує операційну ефективність, за рахунок 
автоматизації усіх операцій;  

- робить доступнішими операції з іноземними підприємствами, оскільки 
обслуговування операцій стає простішим;  

- відсутня потреба в перевірці усіх бухгалтерських документів;  
- записи за операціями відображаються в спеціальній (криптографічній) 

формі, яка захищає систему від фальсифікації та знищення даних;  
- відбувається автоматичне дублювання зашифрованої операцій та ін. 
Подальша цифровізація сфери бухгалтерського обліку в найближчій 

перспективі сприятиме підвищенню якості та оперативності обліку,  збільшенню 
кількості нових об'єктів обліку, формуванню інноваційних методів оцінки нових 
об'єктів обліку, формуванню нових підходів до комплексного інтегрування 
різних видів обліку та вдосконаленню цифрових технологій обліку, що 
застосовуються.  
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Розвиток та впровадження у бухгалтерський облік цифрових технологій 
відповідає вимогам сьогодення, які продиктовані цифровим розвитком 
економіки і в свою чергу потребує формування належної нормативної бази, 
відповідних вимог щодо технічного забезпечення підприємства, вмінь і навичок 
професійних бухгалтерів та аудиторів. 
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

Денис ЩЕРБАНЬ 
здобувач вищої освіти 1 курсу   

спеціальності 201 «Агрономія» ЗВО «ПДУ» 
м. Кам’янець-Подільський 

Науковий керівник: канд. фіз-мат. наук, доцент Наталія МАРЧУК 
 
Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом 

на нього інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ), які проникають в усі 
сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у 
суспільстві і утворюють глобальний інформаційний простір. Невід’ємною і 
важливою частиною цих процесів є комп’ютеризація освіти. Наразі в Україні йде 
становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий 
інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами 
в педагогічній теорії і практиці освітнього процесу, пов’язаними із внесенням 
коректив у зміст технологій навчання, які повинні бути адекватними сучасним 
технічним можливостям і сприяти гармонійному входженню дитини в 
інформаційне суспільство.  

Комп’ютерні технології покликані стати невід’ємною частиною цілісного 
освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Тому рівень 
комп’ютеризації разом з кадровим і методичним забезпеченням освітнього 
процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності не тільки сучасної 
школи, а й закладу дошкільної освіти [3]. 

  Використання ІКТ в управлінській діяльності: 
➢ робота в міській освітній мережі ; 
➢ розрахунок стажу роботи працівників; 
➢ співпраця з дошкільними закладами інших міст України, тощо; 
➢ створення бази даних працівників здо, дітей та батьків; 
➢ робота з документацією (звіти, інформація в різні органи, накази, 

довідки тощо) 
➢ участь у форумах, чатах, конференціях; 
➢ опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання 

інтернет; 
➢ створення портфоліо педагогічних працівників; 
➢ оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному 

вигляді. 
Структура уроку з використанням ІКТ змінює саму суть навчального 

процесу, перетворюючи його на спілкування, де ролі вчителя й учня 
врівноважені: обидва працюють для того, щоб навчатися, ділитися своїми 
знаннями, досягненнями свого життєвого досвіду [1]. 
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Особливої актуальності набуває проблема розробки, створення та 
впровадження розвивальних освітніх програм, які сприятимуть адаптації учнів 
до життя в інформаційному суспільстві. Необхідною складовою формування 
єдиного освітнього інформаційного простору є створення сучасного шкільного 
бібліотечного центру з потужною матеріально-технічною базою та вільним 
доступом до мережі Інтернету. Сьогодні існує безліч інформаційних 
електронних ресурсів: електронні довідники, енциклопедії, атласи, науково-
популярні фільми тощо. Уже 76% вчителів освітніх установ міста мають 
можливість ефективно вести пошук потрібних їм матеріалів у світовому 
просторі. Для цього маємо у шкільних бібліотечних фондах галузі освіти міста 
понад 1,6 млн. примірників. А ще у 44 шкільних бібліотеках є сучасне 
інформаційно-комунікаційне обладнання й доступ до Інтернету що дає 
можливість учням набувати навичок пошуку, збирання інформації, її аналізу, 
обробки й використання для набуття освіти. 

У результаті впровадження сучасних інформаційних технологій у 
бібліотечно-інформаційні процеси змінюються і послуги, які надає бібліотека. 
розширюються можливості інформаційного супроводу підготовки уроків, 
групових та індивідуальних занять, позакласних заходів, надається можливість 
користуватися комп'ютерами. Довідково-бібліографічний апарат шкільної 
бібліотеки включає базу даних інформаційних ресурсів, створених у 
навчальному закладі (матеріали перспективного педагогічного досвіду, 
публікації, творчі роботи учнів і вчителів), а також фонд інформаційних ресурсів 
мережі Інтернет [5]. 

Сьогодні шкільні бібліотеки поєднують як традиційні засоби інформації 
(книги, підручники, довідковий фонд, газети, журнали), так і нетрадиційні 
(медіатеки, відеотеки, фонд електронних підручників, фонд електронної 
художньої, науково-пізнавальної та довідкової літератури, інтернет-ресурси) і 
сприяють будь якій інноваційній діяльності. 

Результатом такої роботи є участь вчителів у міжнародних та 
всеукраїнських проектах з питань інформатизації освіти надає досвід 
використання новітніх технологій, поширює можливості опанування нових 
методик, збагачує освітню систему. Інновацією в початковій школі стало 
впровадження Всеукраїнського проекту "1 комп'ютер -1 учень", що дозволяє 
застосування нової моделі навчального електронного середовища і створення 
необхідних соціальних, психологічних, педагогічних умов для опанування 
вчителями та учнями сучасних інформаційних технологій і розроблення 
методики їх використання в навчально-виховному процесі. Участь педагогічних 
працівників шкіл міста у Міжнародному проекті «Intel: Навчання для 
майбутнього», у рамках якого успішно пройшли підготовку 82% учителів 
дозволяє практично застосовувати інформаційні технології у навчально-
виховному процесі [2]. 
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Ефективним є використання у 47% загальноосвітніх навчальних закладах 
міста освітньої платформи «Щоденник.ua», яка об'єднує в єдиний інформаційний 
простір педагогів, учнів, батьків, адміністрації шкіл [4]. 

Направивши зусилля на кардинальні зміни у роботі шкільних бібліотек, ми 
отримаємо ресурсну базу оновленої шкільної освіти, яка стане інформаційним 
ядром освітнього простору. А бібліотекар набуде статусу кваліфікованого 
посередника між інформаційними ресурсами й освітніми запитами учасників 
навчально-виховного процесу. 
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СЕКЦІЯ 4 
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м. Київ 
 

З початку російського повномасштабного військового вторгнення в Україну 
національна економіка зіштовхнулася з новими викликами і загрозами в сфері 
економічної безпеки України. Військові події, що розгортались, починаючи з 24 
лютого 2022 року, завдали значного удару по всіх ланках економічної системи 
держави. Наразі українська економіка стикнулася непростими викликами. З 
початком війни закриті аеро- та морські порти, зупинений експерт зерна і металу, 
призупинена майже вся міжнародна торгівля. Внаслідок економічної кризи, що 
була спричинена різноманітним факторами, у тому числі пандемією і  збройною 
агресією РФ, значно знизилося виробництво основних видів продукції, зокрема 
тих, що становили основу експортного потенціалу України. Крім того, відбулось 
нищення важливої для України інфраструктури. За оцінками Мінекономіки, 
загальна сума втрат економіки від пошкодження фізичної інфраструктури за 
перші два місяці від початку ведення воєнних дій складала від 543 до 600 млрд 
доларів США. Крім того, спостерігається процес відтоку висококваліфікованих 
кадрів.  

Криза, незалежно від причини її виникнення, є досить складним явищем, і 
має як негативні, так і позитивні наслідки. Одним із позитивних наслідків кризи 
є поступове фінансове оздоровлення економічної системи, тобто відсіювання 
найменш конкурентоспроможних та неефективних підприємств. 

На сьогоднішній день подолання кризи, упередження розбалансування 
економіки, моніторинг викликів та загроз, які можуть мати вплив на стан 
економічної безпеки, спонукають до формування нової концепції економічної 
безпеки на глобальному рівні. Необхідно враховувати, що нова концепція буде 
сформована в умовах тривалої високої невизначеності і переважати будуть 
ризики неекономічного характеру[3]. 

В нинішніх реаліях  поняття національної безпеки нерозривно пов'язане з 
категорією “економічна ефективність” та “ефективна економіка”. Ефективна 
економіка дозволяє досягти більш високого рівня національної і економічної 
безпеки та створює фундамент, який можна використовувати для успішного 
вирішення багатьох внутрішніх і зовнішніх проблем країни, включаючи 
напрямки її подальшого розвитку, шляхи підвищення рівня 
конкурентоспроможності у світовій економіці та забезпечення національної 
безпеки в цілому. Економічна безпека – складова національної безпеки держави, 
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яка має певну самостійність і посідає найважливіше місце серед інших складових 
національної безпеки, оскільки саме вона становить матеріальну базу всієї 
системи безпеки держави і відбиває ключові інтереси людей, суб’єктів 
господарювання, суспільства та держави [2]. 

Обороноздатність країни залежить від економічних можливостей держави, 
від належного фінансування потреб сектору безпеки і оборони. Ключовим 
питанням щодо протидії агресору, яке потребує негайного вирішення у нинішній 
ситуації, залишається ресурсне забезпечення сектору безпеки і оборони України. 
Відповідно, потужності вітчизняної економіки дедалі стають одним з 
пріоритетних напрямків держави, який визначатиме як подальший перебіг 
військових дій, так і спроможність успішної відбудови країни після їх 
закінчення. 

З метою підтримання спроможностей національної економіки і відповідно 
забезпечення національної безпеки на Уряд країни реалізував низку важливих 
заходів у бюджетно-податковій та грошово-кредитній політиці: 

запроваджено спрощений порядок митних процедур та формальностей для 
пропуску вантажів гуманітарної допомоги через митний кордон України; 

звільнено від сплати акцизного податку з відчуженого або вилученого 
пального на потреби Збройних сил України; 

звільнено від відповідальності платників податку у разі неможливості 
виконання своїх обов’язків; 

враховуються у складі витрат у повному обсязі кошти та майно, що 
передаються Збройним Силам України та іншим підрозділам [4]; 

спрощено порядок використання коштів резервного фонду державного 
бюджету в період дії воєнного стану;  

спрощено процедуру закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб сил 
оборони України, забезпечення життєдіяльності населення та функціонування 
держави;  

започатковано створення чотирьох фондів для відновлення України: Фонд 
відновлення зруйнованого майна, Фонд відновлення та трансформації 
економіки, Фонд обслуговування та погашення боргу, Фонд підтримки 
постраждалого бізнесу; 

надано можливість перерахувати кошти, одержані в рамках програми 
“єПідтримка”, до благодійного фонду “Повернись живим” на допомогу ЗСУ;  

Мінфін України на постійній основі веде перемовини з міжнародними 
партнерами щодо залучення фінансової допомоги: МВФ, Світовим банком, 
ЄБРР, США, Канадою, Великобританією, Німеччиною, Японією, Італією, 
Францією, ЄС, міжнародними інвестиційними фондами, банками. 

Російська агресія змусила переглянути підходи до збалансування та 
розподілу необхідних ресурсів з урахуванням потреб оборони та наявних 
можливостей держави. Такий результат можливо отримати завдяки ефективного 
використання фінансових і матеріальних ресурсів, отриманих від національної 
економіки та розвитку економічного співробітництва з іншими державами.  
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Економіка взагалі та економічне зростання є феноменами суспільного 

життя.  Це означає, що економічне зростання було б неправильно розглядати у 
відриві від специфіки конкретного суспільства, в якому це зростання 
відбувається.  По-перше, ступінь у суспільному розвиткові обмежує чи стимулює 
зростання, визначаючи його ресурсну базу, причому не тільки у вузькому 
неокласичному розумінні поняття «ресурс», а й у ширшому розумінні ресурсів, 
включаючи людський капітал, довіру і взаєморозуміння між членами нашого 
суспільства тощо.  По-друге, суспільство формує уявлення про те, що таке 
економічне зростання, які його атрибути, ціль, напрямки [3]. 

В цілому суспільство тим чи іншим способом регулює економічне 
зростання за такими напрямами: 

1. Швидкість зростання.  З одного боку, швидке зростання виглядає більш 
привабливою альтернативою повільному зростанню (не кажучи вже про кризи 
та депресії).  Але, з іншого боку, занадто швидке зростання теж несе у собі певні 
загрози.  Принаймні на думку представників неокейнсіанського напряму 
економічної науки.  Потенційно воно призводить до відставання темпів 
зростання сукупного попиту від сукупної пропозиції із розвитком кризових 
явищ.  Відповідно теоретично держава має не лише прискорювати зростання, а 
й гальмувати його.  Але практично цього немає.  Принаймні свідомих дій 
держави, спрямованих на зниження темпів економічного зростання ні в Україні, 
ні в розвинених країнах світу (не кажучи вже про країни, що розвиваються) не 
спостерігалося.  

2. Зміст зростання. Зазвичай зростання оцінюється збільшенням обсягу 
валового внутрішнього продукту країни.  Однак цей показник характеризується 
певною неповнотою. Так, у ВВП не потрапляють результати діяльності тіньового 
сектора, продукція натурального господарства (у тому числі й не лише 
кримінальна діяльність, але, наприклад, праця домогосподарок), різні позитивні 
побічні ефекти підвищення екологічних параметрів виробництва тощо.  Тому у 
світовій практиці робилися спроби більш комплексної та повної оцінки 
результатів економічного зростання.  

3. Структура зростання (які види діяльності провокувати передусім).  Як і 
будь-який економічний процес, економічне зростання розглядається в контексті 
протиріччя між обмеженістю ресурсів та безмежністю потреб.  Це протиріччя 
дозволяється через розподіл ресурсів, що з зростанні національної економіки 
означає визначення пропорцій у розвитку різних галузей та рiзних видів 
економiчної дiяльностi. Існують дві принципово рiзнi полярні системи розподілу 
(адміністративно керована економiка та ринкова економіка), а також велика 
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кількість промiжних координаційних систем (якi насправдi є комбінаціями 
ринкового саморегулювання та адмiнiстративного примусу). 

4. Розподіл результатів зростання. Оскільки економічне зростання - не мета, 
а засіб досягнення більшого рівня добробуту, то виникає питання розподілу 
позитивного ефекту від економічного зростання між членами суспільства. У 
цілому варіанти механiзмiв розподілу ті ж самі, що і у випадку визначення 
суспільно прийнятної структури зростання. Проблеми також приблизно тi ж 
самі. Найгострішою з них є відсутність механізму, що формує розподіл, який 
забезпечує довготривалу стабільність як економічного зростання, так і 
суспільства у цілому. Фактично, це питання балансу між стимулюванням 
інвестицій, чому сприяє більша диференціація, та стабільністю у 
консолідованістю суспільства, для чого потрібна менша диференціація доходів. 

Як бачимо, суспільне управління економiчним зростанням ставить низку 
важко вирішуваних завдань, які стосуються особистих (часто взаємовиключних) 
інтересів членів суспільства. . У таких випадках потрібен компроміс, який, втім, 
не обов'язково передбачає однаковий обсяг поступок кожного. Іншими словами, 
економічне зростання проходить не завжди за рахунок тих ресурсів, власники 
яких отримують найбiльшу частку у результатах цього зростання. Як наслідок, 
цiлiсна модель економiчного зростання виглядає сумнівно. Більш адекватною 
виглядають моделі, у яких зростання і розподіл розглядаються окремо, як 
процеси, що лише частково пов'язані між собою [1]. 

Проте сьогодні в Україні, на нашу думку, основною проблемою є не 
відсутність методів, а їх недбале використання. Досить часто можна зустріти 
некритичне посилання на світову практику, намагання просто скопіювати досвід 
розвинених країн світу. Таке ставлення до державного регулювання економiчних 
процесів не призводить до поліпшень. Натомість ми маємо загострення старих i 
появу нових проблем [2]. 

Так, нерозважлива орієнтація на підтримання обмінного курсу гривні до 
іноземних валют за рахунок кредитiв не тільки не забезпечила загальноï 
макроекономічної стабілізації, а й створила нові фактори тиску: зростання 
зовнішнього державного боргу з усіма негативними наслідками, що випливають 
з цього, штучно завищений курс гривні, що надав безпідставні переваги 
імпортерам, дискримінуючи вiтчизняних виробників [4]. 

Отже, певна невирiшенiсть є як у питанні про масштаби державного 
втручання в нову украïнську економіку, так і у питанні про допустимість тих чи 
інших конкретних методів цього втручання. На нашу думку, ефективне 
регулювання економiчного зростання неможливе без адекватних теоретичних 
моделей. Така модель не тільки визначає головні рушійні сили, витоки 
зростання, але і виконую низку суто утилітарних функцiй: дозволяє вимiрювати 
результати економiчного зростання; допомагає своєчасно діагностувати 
проблеми, пов'язані з економiчним зростанням; створює передумови для 
своєчасного вибору або заміни регуляторного iнструмент. 
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Останнім часом на європейському ринку повітряного транспорту відбулася 

дерегуляція повітряного транспорту, яке в свою чергу спричинило появу та 
зростання сегменту лоукост-авіакомпаній, які сьогодні є значною часткою 
внутрішньо Європейського повітряного простору. Ще одним значним прогресом 
стала зміна в управлінні аеропортами. Багато аеропортів перейшли з державної 
у приватну власність. У нових умовах аеропорти могли б відігравати більш 
активну роль у галузі повітряного транспорту. Вони підвищили свою 
привабливість і конкурентоспроможність [1].  

Міжнародний аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського, також відомий як 
Аеропорт «Київ-Жуляни» є другим найбільшим пасажирським міжнародним 
аеропортом України та її столиці — Києва, сам аеропорт розташований у межах 
мікрорайону Жуляни, 8 км від центру міста. Злітно-посадкова смуга аеропорту 
«Київ» приймає літаки близько 10 національних та зарубіжних авіакомпаній, які 
здійснюють перевезення пасажирів та вантажів в десятки міст України та світу. 

Найбільшим конкурентом «Києва» є державне підприємство «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль,» який є найбільшим і найпотужнішим аеропортом в 
Україні. Він забезпечує 62% авіаційних пасажирських перевезень Україною [4]. 
Саме тому потрібно створювати стратегії розвитку аеропорту «Київ» задля 
подальшого розвитку та  підняття в рейтингу аеропортів України та й світу. 

На жаль, з початком повномасштабного вторгнення повітряний простір 
України став закритим для пасажирських та вантажних перевезень. Це завдало 
багато збитків для перевізників, працівників аеропортів і, звичайно, пасажирів. 
Війна внесла певні корективи того, як потрібно в майбутньому підходити до 
будівництва нових летовищ та реконструкції вже наявних. 

Для нас дуже важливо, аби планування та розвиток інфраструктури 
аеропортів в повоєнному майбутньому охоплювали безпечні, функціональні, 
збалансовані за потужністю та зручні для користувачів аеропорти.  Ще до війни 
керівництво аеропорту «Київ», співпрацюючи з авіакомпаніями, владою 
аеропорту, регулюючими органами та консультантами з проектування, прагнуло 
забезпечити, щоб стратегії розвитку привели до доступних, гнучких засобів, які 
підтримують вимоги авіакомпаній до роботи та обслуговування клієнтів тоді і в 
майбутньому [5]. 

Стратегія розвитку має базуватися на загальних стратегіях розвитку бізнесу 
авіакомпаній та аеропортів. Задля цього, керівництво аеропорту має налагодити 
гарні стосунки з представниками авіакомпаній задля успішної співпраці в сфері 
розвитку мережі польотів, відкриття нових напрямків та покращення вже 
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існуючих маршрутів [2]. Це все робиться для привертання уваги пасажирів, 
збільшення  пасажиропотоку та створення більш зручної мережі польотів в сфері 
трансферних та транзитних перельотів.  

Задля покращення останнього пункту, аеропорт має бути реконструйований 
задля будівництва спеціальної зони, в якій зможуть знаходитись трансферні та 
транзитні пасажири. Наразі аеропорт «Київ» не має такої зони, що в свою чергу 
зменшує кількість пасажирів та авіакомпаній, які могли б обслуговуватись в 
ньому. Всі ці зони мають бути добре облаштовані. Пасажири повинні почувати 
себе комфортно, очікуючи на наступний рейс або пересадку. При будівництві 
цієї зони повинні дотримуватись всі правила та норми безпеки. Мають бути 
сконструйовані евакуаційні виходи на спеціальну територію, яка дозволила б 
безпроблемну евакуацію та подальшу подорож пасажирів, які не мають 
відповідних документів, для перебування на території України, а лише 
знаходяться тут згідно норм та правил перевезення трансферних та транзитних 
пасажирів.  

Взявши до уваги подальшу ситуацію з можливими бомбардуваннями навіть 
в повоєнний час, необхідно провести реконструкцію будівель аеропорту, в яких 
можна буде зробити укриття. Воно повинно відповідати всім нормам та 
правилам, а також має вміщувати в себе всіх пасажирів, персонал та людей, які 
будуть знаходитись неподалік аеропорту. 

Говорячи про персонал, ми маємо сказати про додаткове проходження ними 
курсів підвищення кваліфікації та додаткового навчання з метою покращення 
якості обслуговування цих пасажирів. В аеропорті «Київ» є власний учбовий 
центр Мастер-Авіа з відмінними викладачами, які можуть організовувати таке 
навчання всім працівникам аеропорту [3]. 

Отже, Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) слід розглядати як 
невід'ємну частину регіональної, національної або міжнародної транспортної 
інфраструктури, а не як ізольовану транспортну систему.  Якість наземного 
доступу/виїзду аеропорту та рівень інтеграції аеропорту в мережу наземного 
транспорту суттєво впливає на його конкурентоспроможність, роботу та 
пропускну здатність. В повоєнний час всі стратегії мають бути правильно 
визначені та в результаті мати позитивний вплив на його функціонування та 
розвиток. 
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   У час бурхливого розвитку науки та техніки, у час необмежених 

можливостей Інтернету, коли кожен має вільний та безкоштовний доступ до всієї 
необхідної інформації з різних галузь знань та діяльності, не дивним є те, що 
стрімкого розвитку набуває дистанційне навчання. Бачимо, що у досить 
розвинутих країнах освіта не відстає від науково-технічного прогресу та 
намагається на повну використовувати  всі його можливості та переваги.    

   Насамперед, дистанційна освіта - це відкрита система навчання, що 
передбачає активне спілкування між викладачем і здобувачем за допомогою 
сучасних технологій та мультимедіа. Така форма навчання дає свободу вибору 
місця, часу та темпу навчання. 

У наш час вже нікого не здивуєш наявністю ПК та Інтернету вдома. А це, в 
свою чергу, дає безкраї можливості для саморозвитку, збільшення кругозору, 
тренування інтелекту та пам’яті, розширення світогляду, 
ерудованості,  вдосконалення чи  підвищення кваліфікації  та самоосвіті. 

Ні викладачі, ні здобувачі не втрачають нагоди використовувати  новітні 
технології з користю, тому он-лайн навчання набуває все більше популярності. 
Чудовим є те, що при мінімумі незручностей та вимог людина, яка хоче чомусь 
навчитись, обов’язково навчиться, без відриву від роботи та не виходячи з дому!   

 Система дистанційної освіти має ряд переваг і значно розширює коло 
потенційних здобувачів. Одержати освіту дистанційно має можливість молодь, 
яка не може поєднувати навчання з роботою або проживає у віддаленій від 
обласних центрів місцевості; військовослужбовці; домогосподарки; керівники; 
бізнесмени або здобувачі, що бажають паралельно одержати освіту. Дистанційна 
форма навчання підходить майже всім, тому що дає можливість гармонійно 
поєднувати навчання та повсякденне життя. Сучасна освіта вимагає безупинно 
розширювати своє сприйняття комплексності світу та формування 
інформаційного суспільства. Для того, щоб знання отримали конкретний зв'язок 
з діями, необхідно постійно «навчати себе», поповнюючи й розширюючи свою 
освіту. Саме цю мету й ставить перед собою дистанційна освіта [3].  

  На Україні дистанційна освіта надзвичайно актуальна. Відзначимо головні 
переваги дистанційної форми навчання: 

 - доступність всім верствам населення; - відсутність необхідності 
відвідувати лекції і семінари;  

- демократичний звʼязок «викладач – студент»;  
- комплексне програмне забезпечення;  
- провідні освітні технології; - індивідуальний процес навчання;  
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- гнучкі консультації [1]. 
 Мобільність, зв'язок з викладачами, репетиторами здійснюється різними 

способами: як on-line, так і off-line. Проконсультуватися з викладачем за 
допомогою електронної пошти іноді ефективніше та швидше, ніж призначити 
особисту зустріч при очному або заочному навчанні.                                                       

Проміжна атестація студентів дистанційних курсів проходить у формі on-
line тестів. Тому в студентів менше причин для хвилювань. Виключається 
можливість суб'єктивної оцінки: на систему, яка перевіряє правильність 
відповідей на питання тесту, не вплине успішність студента з інших предметів, 
його соціальний статус та інші різні чинники.    

     Незважаючи на досить обʼємний перелік позитивних якостей 
дистанційної освіти, в ній можна виділити певні недоліки. Перш за все це 
ускладнена ідентифікація дистанційних студентів, оскільки на сучасному етапі 
розвитку технологій перевірити, хто ж саме здає екзамен досить складно. 
Заклади вищої освіти, які надають можливість навчання на дистанційних курсах, 
знайшли вихід з ситуації в обов'язковій очній присутності студента на кількох 
екзаменах у закладі вищої освіти. При цьому є обовʼязковим надання документів, 
що підтверджують особу. 

Загалом, дистанційна освіта в Україні не відповідає вимогам, що ставляться 
до інформаційного суспільства і не забезпечує повноцінного входження України 
в міжнародний освітній простір. Щоб система дистанційного навчання зайняла 
гідне місце в системі освіти України, потрібно, передовсім, створити глобальну 
компʼютерну мережу освіти й науки, оскільки саме компʼютер дає змогу 
отримувати навчальний матеріал, є водночас і бібліотекою, і центром довідкової 
інформації, і комунікативним центром, що робить його одним з учасників 
реалізації програми безперервної освіти в Україні. 
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Наразі наше суспільство живе в епоху грандіозних цифрових перетворень, що 

характеризуються величезними обсягами техніко-технологічних змін, оперуванням 
колосальними об’ємами інформації, доступом до світових інноваційних процесів та 
значним розвитком у способах використання підприємствами різноманітних 
інформаційних технологій. Комунікації та обмін інформацією у ХХІ столітті 
стають дуже важливими елементами як особистого, так і професійного життя.  

Сучасні інтеграційні процеси бізнесових структур у світовий інформаційний 
простір виступають одним із пріоритетних чинників їх ефективної діяльності у 
майбутньому та підтримання конкурентоспроможності в ринкових умовах. Наявні 
трансформації потрібно здійснювати на основі формування інноваційно-
інвестиційної моделі становлення економіки, яка позиціонується на науково-
обґрунтованому високотехнологічному виробництві, сталому розвитку та 
створенні розгалуженої інфраструктури для формування інтелектуального 
інформаційного простору. Інформаційні системи і технології охоплюють усі види 
діяльності та прийняття рішень, що розроблені в суспільстві за допомогою ресурсів 
комп’ютерів і відповідних додатків. Вони забезпечують широке використання 
певних видів нелюдських ресурсів, призначених для отримання, обробки, 
зберігання та передачі інформації, а також здійснення управління й організації 
цими ресурсами у системі, здатній виконувати набір конкретних завдань і 
технологічних рішень. 

Одним з найважливіших елементів сучасних інноваційних перетворень є 
інформаційні системи та технології, здатні виробляти великі обсяги інформації та 
знань, передавати їх на значні відстані, накопичувати, зберігати та формувати нові 
інтелектуальні продукти як у національних, так і в міжнародних економічних 
системах [1].  

Динамічний розвиток світового ринку інформаційних технологій здійснює 
значний вплив на розвиток світового господарства, розробка та втілення нових 
інформаційних технологій оптимізує процеси виробництва, дозволяє більш 
ефективно використовувати ресурси, сприяє прискоренню обміну інформацією. У 
сучасних умовах ефективне управління є цінним ресурсом організації, разом з 
фінансовими, матеріальними, людськими та іншими ресурсами. Бурхливий 
розвиток інформаційних комп’ютерних технологій, вдосконалення технічної 
платформи і поява принципово нових класів програмних продуктів привів у наші 
дні до зміни підходів до автоматизації управління виробництвом [2]. 

Сучасні компанії та установи використовують інформацію та комунікаційні 
технології для оптимізації ефективності своєї діяльності та збільшення власного 
прибутку. Завдяки мережі Інтернет, будь-яке підприємство здатне охопити клієнтів 
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з усієї країни і навіть знайти нових замовників з-за кордону. Важливим елементом 
є також маркетинг, який є все частіше “просувається” також за допомогою мережі 
Інтернет. Практично кожна велика компанія має власний веб-сайт, за допомогою 
якого вона не тільки інформує потенційних клієнтів про напрям свого бізнесу, а 
також про нові рекламні кампанії або важливі події. Крім того, дедалі більше 
організацій використовують соціальні мережі, щоб охопити більше потенційних 
клієнтів. Відомий сайт соціальних мереж “Facebook” дуже популярний у цій галузі: 
все більше і більше компаній створюють облікові записи тут, щоб підтримувати 
свою діяльність в курсі та перевіряти зацікавленість потенційних клієнтів [3]. 

Якісні зміни в системі управління персоналом є необхідною умовою 
ефективного функціонування та розвитку будь-якого промислового підприємства. 
Збільшення обсягу матеріальних благ має значний вплив на модифікацію структури 
споживання працівника, що, в свою чергу, має позитивно відбитися на формуванні 
мотивів до праці, а також на відповідних принципах виробничої та економічної 
поведінки [4].  

Інформаційні системи і технології відіграють надзвичайно важливу роль у 
бізнес-середовищі, дозволяючи не тільки постійно підтримувати контакти із 
співробітниками, клієнтами або постачальниками, а також сприяють проведенню 
ефективної рекламної кампанії. 

Виконання та дотримання зазначених вимірів, визначає стратегічні напрями 
до значного соціально-економічного зростання. Уряди країн та керівники 
підприємств мають величезні економічні можливості, використовуючи в повній 
мірі потенціал цифрових технологій. Інформаційно-комунікаційні технології, 
безсумнівно, мають величезний вплив на розвиток не тільки підприємств, а й 
економіки загалом, внаслідок значного розширення сфери діяльності, що 
займається питаннями генерації та проєктування комунікаційних і інформаційних 
технологій.  

Спостерігається збільшення інвестицій у сектор інформаційно-
комунікаційних технологій, що фактично покращує рівень і якість їх продукції, 
зниження цінової політики, а також здійснюється популяризація Інтернету та 
розвиток електронної комерції. При цьому, ефективний процес управління, як 
складне комплексне завдання, потребує оптимальної взаємодії різного роду 
ресурсів. Ураховуючи сучасні тенденції глобалізації в розвитку економіки, 
інформаційні ресурси відіграють ключову роль в діяльності будь-якого суб’єкта 
ринкової економіки, забезпечуючи автоматизацію бізнес-процесів підприємства та 
більш чітке і гнучке управління. Запровадження інформаційних технологій у 
процес управління підприємством здатне забезпечити його 
конкурентоспроможність, а отже можливість зайняти найбільш вигідну позицію в 
маркетинговому середовищі, що постійно змінюється та формується під впливом 
різноманітних зовнішніх і внутрішніх факторів. 

Таким чином, внаслідок необхідності одночасної обробки великої кількості 
оперативних і аналітичних даних, що характеризують реальні фінансові і 
виробничо-економічні процеси, для прискорення прийняття управлінських рішень 
виникає потреба в застосуванні автоматизованих інформаційних систем і 
технологій. Їх запровадження призводить до зміни форм і методів управління 
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підприємством, забезпечуючи більш об’ємну й оперативну організаційну 
структуру управління та набуваючи все більшої значущості як найважливіший 
інструмент науково-технічного та соціально-економічного розвитку суспільства. 
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На сучасному етапі економічна діяльність підприємства, яка спрямована на 

нарощування конкурентних переваг і забезпечення з їх допомогою стійкості 
своїх позицій, значною мірою залежить від своєчасного, правильного управління 
ефективністю їх діяльності. Функціонування підприємств в ринковому 
середовищі ставить за необхідне пошук таких підходів до управління, які б 
максимально відповідали умовам діяльності, визначали стратегічні пріоритети 
підприємства, а результати господарювання задовольняли зацікавлене коло осіб. 
При умові досягнення результату господарювання за найбільш раціонального 
використання ресурсів, слід говорити про ефективність, що позиціонується як 
управлінська категорія. Проблема управління ефективністю підприємств є 
досить актуальною в наш час і керівники підприємств зацікавлені у розробці 
заходів, спрямованих на її розв’язання. 

На думку А. Г. Гончарук [3, с. 138] управління ефективністю це – 
стратегічний підхід менеджменту, створений для моніторингу за ефективністю 
роботи підприємства. Він описує методологію, вимір, процеси, системи і 
програмне забезпечення, яке використовується для моніторингу ефективності на 
різних підприємствах, а також у державному управлінні.  

Багато вчених [5] розглядають ефективність управління як ступінь 
досягнення встановлених цілей підприємства.  

З цією думкою важко погодитись, оскільки вона не розкриває сутності 
управління ефективністю, а трактується, на наш погляд, як результативність 
діяльності підприємства.  

Так, Армстронг М. [1, с. 273] визначає управління ефективністю як процес 
зміни результатів у вигляді досягнутого рівня ефективності в порівнянні з 
очікуваннями, відображеними в цілях. 

Він переконаний, що управління ефективністю повинне проявлятись в 
чотирьох аспектах [1, с. 266]:  

1) вертикальна інтеграція – поєднання або узгодження ділових, командних і 
індивідуальних цілей;  

2) функціональна інтеграція – узгодження функціональних стратегій 
організації;  

3) інтеграція людських ресурсів – узгодження різних аспектів управління з 
людськими ресурсами, особливо організаційним розвитком, система винагороди 
для досягнення цілісного підходу до управління і розвитку людей;  
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4) інтеграція індивідуальних потреб з потребами організації, наскільки це 
можливо.  

А. В. Куценко [4, с. 18] вважає, що управління ефективністю діяльності 
підприємства являє собою цілеспрямоване оперативне регулювання діяльності 
за напрямами управління ефективністю для забезпечення відповідності 
фактичного стану підприємства заданим параметрам. 

На наш погляд, крім визначених елементів, в процесі управління 
ефективністю доцільно чітко визначати місію підприємства; оцінювати 
результативність господарювання в ретроспективі; враховувати різнобічні 
аспекти управління та формулювати очікуваний результат діяльності [2. c. 25].  

На основі вище викладеного матеріалу дослідження, можна дійти висновку, 
що «управління ефективністю», це – цілеспрямований, динамічний процес 
вибору та реалізації стратегії, що дозволяє забезпечити розвиток підприємств, їх 
результативність та примноження ринкової вартості у перспективі. 
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В умовах стабілізації ринкової системи господарювання жодне 

підприємство не може ефективно працювати без ретельно підготовленого плану. 
Досвід організації підприємництва свідчить, що планування діяльності 
підприємств набуває все більшого значення у зв’язку зі швидкими змінами в 
середовищі їхнього функціонування. Встановлено, що динамічність та 
невизначеність середовища діяльності визначає порядок на будь-якому 
підприємстві, однак потребує більше уваги приділяти розробці стратегій та 
оперативним діям для їхньої реалізації. Відсутність чіткого плану є 
незаперечним свідченням незадовільного управління функціонуванням 
підприємства. А тому успіх підприємницького проекту, незалежно від його 
масштабів, сфери діяльності, форми організації бізнесу є практично неможливим 
без чіткого уявлення про перспективи діяльності, без вибору надійних орієнтирів 
і ефективного плану господарювання [2]. 

Отже, однією з найважливіших функцій виробничого процесу підприємства 
є планування його діяльності. Наразі планування полягає у визначенні мети, якої 
підприємство прагне досягнути за певний період часу, а також засобів, шляхів та 
умов її досягнення. Стверджується, що планування є видом, сферою діяльності 
органів управління підприємства по передбаченню майбутнього стану його 
економіки на основі врахування дії законів розвитку природи і суспільства, а 
також тенденцій розвитку підприємства, галузі і національної економіки [3]. 

Планування, як сфера і вид діяльності, об’єднує структурні підрозділи 
підприємства загальною метою; забезпечує всім процесам однонаправленість, 
зкоординованість; сприяє, найбільш повному та ефективному використанню 
наявних ресурсів. Кінцевим результатом планування діяльності є план, який 
являє собою складну соціально-економічну модель стану функціонування 
підприємства та його підрозділів в майбутньому, характеризує пропорції та 
темпи розвитку. 

Об’єктом планування є виробничо-комерційна діяльність підприємства, 
його науково-технічний розвиток, соціальної сфери, охорони довкілля. Тоді як 
суб’єктом планування є підприємство, цех, дільниця, потокова лінія, робоче 
місце. 

Основні завдання соціально-економічного планування на підприємстві: 
постійно оцінювати стан економіки підприємства, соціальних процесів на 
встановлений період часу та тенденції в його діяльності; передбачувати 
майбутній стан економіки підприємства з врахуванням тенденцій його 
перспективного розвитку, галузі; здійснювати оперативний контроль за 
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діяльністю підприємства через порівняння звітних і планових показників його 
діяльності; забезпечувати ефективне використання наявних на підприємстві 
технічних, матеріальних, трудових ресурсів, їх своєчасну заміну та поповнення. 

Варто зазначити, що якість планування в значній мірі залежить від глибини 
врахування принципів, їх кількості та дієвості. Основними з них є: 

1. Принцип науковості забезпечує дотримання умов економічних 
законів розвитку економіки. 

2. Об’єктивність, де планові показники повинні базуватися на 
ретельному вивчені фактичних даних і реальному практичному досвіді. 

3. Вибір та обґрунтування цілей (цілепокладання), кінцевої мети, 
результатів діяльності підприємства, оскільки чітко та зважено визначені кінцеві 
цілі є вихідним пунктом планування. Наразі слід виокремити п’ять основних 
цілей підприємства: господарсько-економічні; виробничо-технологічні; 
науково-технічні; соціальні; екологічні. 

4. Принцип системності, який вимагає, щоб планування охоплювало всі 
сфери діяльності підприємства, тенденції, зміни та зворотні зв’язки в його 
системі. 

5. Принцип безперервності означає: підтримування безперервної 
планової перспективи; взаємопогодження довго-, середньо- та короткострокових 
планів; своєчасне коригування перспективних і поточних планів; оптимальність 
використання застосовуваних ресурсів; збалансованість, тобто необхідна і 
достатня кількісна відповідність між взаємозв’язними розділами та показниками 
плану; принцип адекватності системи планування. 

6. Орієнтація на більш повне задоволення потреб суспільства. 
7. Збалансованість полягає у приведенні у відповідність 

макроекономічних планових показників, погодження обсягів і виробництва із 
суспільною потребою в продукції. 

8. Принцип реальності передбачає забезпечення плану необхідними 
матеріальними, трудовими, фінансовими й природними ресурсами та ефективне 
їх використання, розробку конкретних економічних, правових, організаційних 
механізмів реалізації плану. 

9. Принцип погодженості суспільних, колективних та особистих 
інтересів. 

10. Адаптація характеризує оперативне коригування планових завдань у 
зв’язку зі зміною умов і завдань соціально-економічного розвитку країни. 

11. Орієнтація на світові стандарти забезпечує врахування у процесі 
планування світових економічних, екологічних і соціальних стандартів. 

12. Принцип постійного аналізу та контролю виконання планів полягає 
у своєчасному вивченні та усуненні недоліків у господарській діяльності 
підприємств і здійсненні необхідних заходів для досягнення планових 
показників [2, с. 84-85]. 

Слід зазначити, що при плануванні діяльності підприємства розробляють 
такого роду плани в залежності від: 1) врахування об’єктів планування: а) для 
різних структурних підрозділів підприємства; б) загальний план підприємства; 
2) охоплення плануванням напрямків діяльності підприємства: а) комплексний 
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план для всіх напрямків, видів діяльності; б) цільові плани, що передбачають 
завдання по якомусь одному напрямку роботи; 3) тривалості планового періоду, 
зокрема перспективне планування на підприємстві охоплює довгострокове 
(стратегічне) (5-15 років) і середньострокове (3-5 років). 

Поточне планування полягає в розробці планів на всіх рівнях управління 
підприємством та по усіх напрямках його діяльності: короткострокові плани (1-
3 роки), а також плани на більш короткі періоди (квартал, місяць). До поточних 
планів належать тактичні, поточні і оперативні плани, програми (плани-
програми) і бізнес-план. 

Стратегічний план відображає основну мету розвитку підприємства у 
довготривалій перспективі. Водночас тактичні плани передбачають конкретні 
способи використання ресурсів підприємства, необхідних для досягнення мети 
підприємства на певний період часу (рік-три). Вони включають: 1) поточне 
соціально-економічне планування сприяє складання планів підприємства за 
усіма напрямками діяльності та на всіх рівнях його управління; 2) техніко-
економічне планування передбачає розробку плану виробничої діяльності 
підприємства, спрямованого на реалізацію стратегічних цілей за умови 
оптимального використання ресурсів та створення сприятливих умов для 
працівників. Зміст тактичних планів деталізується в оперативних планах (на 
квартал, місяць, тиждень, добу, зміну), які включають оперативно-виробничі та 
оперативно-календарні плани. 

Календарно-виробниче планування забезпечує календарну ув’язку 
виробничого процесу між структурними підрозділами підприємства з 
урахуванням послідовності і параметрів технологічного процесу. 

Програми (план-програма) характеризують розвиток одного з важливих 
аспектів діяльності підприємства. Це можуть бути програми з вдосконалення 
технології, випуску нової продукції, перекваліфікації кадрів. 

Значну вагу мають бізнес-плани [1], які характеризуються багатостороннім 
обґрунтуванням доцільності впровадження нових ідей, пропозицій і 
орієнтуються на певний аспект життєдіяльності та розвитку підприємства. Вони 
реалізують підприємницьку ідею або їх сукупність і передбачають просування 
на ринок нової продукції, послуг і робіт. 

Техніко-економічний план діяльності підприємства відображає розгорнуту 
програму його виробничої діяльності, що спрямовується на реалізацію 
стратегічних цілей за умови оптимального використання ресурсів та створення 
сприятливих умов для працівників. Основною метою техніко-економічного 
плану є розробка річного плану виробничо-господарської діяльності 
підприємства, який розробляється та затверджується підприємством самостійно, 
виходячи з стратегічних планів чи бізнес-плану. При цьому підприємство 
конкретизує завдання стратегічного плану (бізнес-плану) з урахуванням більш 
повного та ефективного використання всіх видів ресурсів. Наразі вихідними 
даними для складання поточного техніко-економічного плану є: завдання 
стратегічного плану на поточний рік; довгострокові економічні нормативи; 
портфель замовлень зі споживачами та ін. 
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Таким чином, призначення планування полягає в намаганні за можливістю 
завчасно врахувати всі внутрішні та зовнішні фактори, що забезпечують 
сприятливі умови для нормального функціонування та розвитку підприємств на 
перспективу. 
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Україна завжди була аграрною країною. В теперішній час, агропромисловий 

комплекс — це важливий сектор національної економіки, який об’єднує різні 
види економічної діяльності щодо виробництва сільськогосподарської 
продукції, харчових продуктів, а також доставки їх до кінцевого споживача. У 
цій галузі формується близько 10,8% валової доданої вартості і майже 9,3 % від 
загального ВВП. Саме тому АПК є одним із стратегічних 
бюджетоутворювальних та експортоорієнтованих секторів національної 
економіки. 

Звісно ситуація протягом років змінювалась, як і змінилися позиції України 
на світовому ринку. Виробництво сільськогосподарської продукції від ВВП 
знизилося більш ніж у 2,5 рази. Експорт продукції АПК з 2000 року зріс майже 
вп'ятеро. Якщо у 1990/91 МР Україна лідирувала за світовим експортом 
яловичини, телятини, цукру та соняшника, то у 2020/21МР з цих позицій 
залишився лише соняшник, але вже на 6-му місці. Наразі Україна лідирує в 
експорті олії та шроту соняшникового, кукурудзи, ріпаку, ячменю та волоських 
горіхів, а також входить до ТОП-10 за ще 18 позиціями [1]. 

У видах виробленої продукції теж відбулися зміни. За роки незалежності 
знизилося виробництво продуктів тваринництва на 57%, а саме молоко — -65%, 
м'ясо – -43%. Вироблення технічних культур знизилося на 37%, переважно через 
скорочення виробництва цукрових буряків з 44,3 млн т у 1990 р. до 9,6 млн т у 
2020 р. Обсяг виробництва зернових та зернобобових культури зріс на 29%. 
Такого результату вдалося досягти завдяки значному збільшенню врожаю 
кукурудзи: з 4,7 млн т 1990 р до 30,3 млн т 2020 р., тобто майже 6,5 раз. 

З 2000 року по 2021 рік виробництво соняшнику збільшилося майже в 5 
разів. Нині це потужна індустрія виробництва і переробки, яка має 
експортноорієнтований напрям розвитку продукції з високою доданою вартістю, 
зокрема олії, маргарину. 

Досить стійким є розвиток овочівництва. За майже 30 років виробництво 
культур овочевих подвоїлося. Однак, щоб досягти повного самозабезпечення 
внутрішнього ринку овочевою продукцією вітчизняного виробництва, необхідно 
інтенсивніше розвивати галузь на основі інноваційних технологій крапельного 
зрошення та поливу, а також енергоефективних теплиць. 

Кардинальні зміни відбулися в цукровій галузі. Ця галузь десятиліттями 
була в пріоритеті АПК. Нині із зменшенням внутрішнього попиту на цукор та 
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зміною харчової культури населення та відмовою від споживання цукру заради 
збереження здоров’я виробництво цукрових буряків фабричних значно 
скоротилося, порівнюючи з 90-ми роками минулого століття. 

Таблиця 1 
Зведені дані рівня розвитку АПК у 2021 році, у порівнянні з 2020 роком 

 Площа зібрана, тис 
га 

Обсяг виробництва, 
тис.ц 

Урожайність, ц з 1 
га 

2021 2021 у 
% до 
2020 

2021 2021 у 
% до 
2020 

2021 2021 у 
% до 
2020 

Культури зернові та 
зернобобові: 

15380,3 104,2 845703,6 133,5 55,0 128,2 

     пшениця 7055,5 108,3 327196,7 129,4 46,4 119,6 
     пшениця озима 6869,8 18,2 319284,1 129,6 46,5 119,8 
     пшениця яра 185,7 112,3 7912,6 125,2 42,6 111,5 
     кукурудза 4972,3 100,9 398193,7 141,9 80,1 140,8 
     ячмінь 2464,0 103,9 96462,3 123,2 39,2 118,8 
     ячмінь озимий 1132,3 112,8 49481,8 147,5 43,7 130,8 
     ячмінь ярий 1331,7 97,4 46980,5 104,9 35,3 108,0 
     жито озиме 171,6 126,3 6161,2 131,7 36,0 104,3 
     овес 177,3 89,1 4947,9 92,5 27,9 103,7 
     гречка 87,8 106,7 1133,5 109,0 13,0 102,4 
     просо 81,8 52,9 2057,1 80,1 25,2 151,8 
     рис 9,3 89,4 515,1 88,7 55,3 99,1 
Культури зернобобові: 310,5 100,0 7016,9 113,1 22,6 113,0 
    з них горох 239,2 102,5 5819,3 118,4 24,3 115,2 
    соя 1271,5 96,3 34093,4 123,5 26,8 128,2 
    ріпак озимий  971,8 90,1 28843,0 114,1 29,7 126,9 
    кольза (ріпак ярий) 32,2 119,3 757,8 128,6 23,6 107,8 
    соняшник 6523,9 102,2 164398,4 125,1 25,2 122,3 
буряк цукровий фабричний 212,6 105,4 98346,2 119,1 462,6 113,0 
    картопля 1280,4 96,6 212995,1 102,1 166,3 105,7 
Культури овочеві: - - 98858,8 102,7 - - 
    культури овочеві 
відкритого ґрунту 

454,7 99,7 94165,4 103,3 207,1 103,6 

культури овочеві закритого 
ґрунту 

- - 4693,4 92,4 - - 

    буряк кормовий 170,6 92,3 50533,4 94,6 296,2 102,5 
    кукурудза кормова 191,8 80,9 59470,5 101,9 310,1 126,0 
Культури плодові та 
ягідні: 

- - 20640,7 106,2 - - 

    культури плодові - - 19282,4 106,1 - - 
    культури ягідні - - 1358,3 108,6 - - 
    виноград - - 2353,4 87,4 - - 

 
У картоплярстві спостерігається суттєве зростання виробництва. Ця галузь 

традиційно є індикатором кризових соціально-економічних настроїв населення. 
Водночас майбутнє цієї галузі залежить від можливостей розвитку її експортного 
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потенціалу та відновлення потужностей індустріального виробництва картоплі в 
аграрних підприємствах. 

Досить успішно розвивається виробництво плодів та ягід. Останніми 
роками в усіх категоріях господарств їх виробництво стабільно перевищувало 2 
млн тонн. Це нішевий напрямок розвитку малого та середнього агробізнесу, що 
забезпечує досить високу дохідність із 1 га. 

Без сумніву, 2021 рік увійде в історію як один із найпродуктивніших і 
кліматично найсприятливіших періодів вітчизняного аграрного розвитку. У 
грудні Державна служба статистки опублікувала попередні статистичні дані 
щодо розвитку аграрного сектору економіки й основних його галузей. 
Виробництво зерна досягло майже 85 млн тонн, що на третину більше від 
торішнього показника та є фактично найбільшим за всю історію статистичних 
спостережень. 

І все ж таки, важливим напрямом розвитку АПК України є таки залучення 
прямих іноземних інвестицій. Однак є стійка зворотна залежність приросту 
обсягів взаємної торгівлі внаслідок створення зони вільної торгівлі і приросту 
іноземного інвестування. Спроможність вітчизняних виробників утримувати 
свої позиції на міжнародних ринках визначається якістю національного ділового 
клімату, розвитком транспортної інфраструктури та логістики.  
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Ризик – потенційна, чисельно вимірна можливість втрати. Ризик проекту - 

це ступінь небезпеки для успішного здійснення проекту. Поняттям ризику 
характеризується невизначеністю, яка пов'язана з можливістю виникнення в ході 
реалізації проекту несприятливих ситуацій і наслідків, при цьому виділяються 
випадки об'єктивних і суб'єктивних ймовірностей. 

Фактори, що впливають на ступінь ризику, поділяються на об’єктивні й 
суб’єктивні. Об’єктивні фактори не залежать від фірми (зовнішні): законодавча 
база, соціально-економічні (політичні, ринкові, митні), природні фактори. 5 
Суб’єктивні фактори безпосередньо залежать від фірми: рівень організації 
виробництва, можливість забезпечення якості продукції, вибір типу контрактів, 
ступінь кваліфікації. Наведені факторів тісно пов’язані між собою і мають 
спільні елементи. Тому їх необхідно розглядати як логічно взаємопов’язані. 

Аналіз ризику – це методологія, за допомогою якої невизначеність, властива 
найважливішим економічним показникам, аналізується й розглядається в 
контексті майбутніх періодів для оцінки впливу ризику на відповідні результати 
[3]. 

Об’єкт ризику – економічна система, для якої умови функціонування й 
ефективність результатів діяльності точно не відомі.  

Суб’єкт ризику – індивід або колектив, зацікавлені в результатах управління 
об’єктом ризику та ті, що мають компетенцію приймати рішення щодо даного 
об’єкта.  

Види суб’єктів ризику:  
1.  Противник ризику, тобто людина, яка при даному очікуваному доході 

віддає перевагу гарантованим результатам (не схильна до ризику).  
2.  Нейтральний (байдужий) до ризику – людина байдужа до вибору між 

гарантованим і ризиковим результатом. На вибір об’єкта впливають якісні, не 
цінові фактори.  

3.  Схильний до ризику – людина, яка надає перевагу ризиковому результату 
відносно гарантованого. 

Загалом, системний підхід заснований на необхідності розглядати всі явища 
та процеси в їх взаємозалежності, з урахуванням впливу один на одного та 
зворотного зв’язку 
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Для прийняття оптимальних рішень і умовах невизначеності 
використовують математичні моделі, які дозволяють певним чином 
формалізувати процес прийняття рішення. Однією з таких моделей є теорія ігор. 

Необхідно вказати, що теорія ігор – це розділ сучасної математики, який 
вивчає математичні моделі прийняття рішень в умовах невизначеності, 
конфліктності, тобто в ситуаціях, коли інтереси сторін або протилежні або не 
збігаються [2]. 

Модель – це об’єкт, що заміщує оригінал і відбиває найважливіші риси і 
властивості оригіналу для даного дослідження, даної мети дослідження за 
обраної системи гіпотез. 

Математична модель – це абстракція реальної дійсності (світу), в якій 
відношення між реальними елементами, а саме ті, що цікавлять дослідника, 
замінені відношеннями між математичними категоріями. 

Гра – це формалізований опис (модель) конфліктної ситуації, що містить 
чітко визначені правила дій її учасників, які намагаються отримати певну 
перемогу через вибір конкретної (в певному розумінні найкращої) стратегії 
поведінки [1]. 

Для дослідження статистичних моделей в умовах невизначеності, 
конфліктності та породженого ними ризику використовують схему гри з 
економічним середовищем, складовими якої є: 

• перший гравець – суб’єкт керування (СПР), вибір стратегії поведінки якого 
базується на множині рішень (чистих стратегій), одне з яких йому необхідно 
прийняти; 

• другий гравець – економічне середовище, яке може знаходитися в одному 
з n попарно несумісних станів які утворюють множину, й один з яких 
обов’язково настане; 

• відсутність у СПР апріорної інформації про те, в якому зі своїх станів 
знаходитиметься економічне середовище (яке рішення прийме другий гравець); 

• точне знання СПР функціонала оцінювання (матриці), елемент якого є 
кількісною оцінкою ефективності результату діяльності СПР у випадку вибору 
ним стратегії за реалізації стану економічного середовища [2]. 

Кожен гравець приймає такі рішення, тобто вибирає таку стратегію 
поведінки, щоб максимізувати свій виграш або мінімізувати програш. При цьому 
він не знає, яких стратегій дотримуватимуться інші гравці. Отже, кожен гравець 
приймає свої рішення в умовах невизначеності, а результат обраної ним стратегії 
залежить від поводження всіх учасників гри. 
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Постановка проблеми. Сьогодні домогосподарства перебувають у 
сформованій системі макро- і мікроекономічних відносин і є одним з 
найважливіших соціально-економічних інститутів із нормами, традиціями, 
механізмами саморегулювання життєдіяльності. У сучасних умовах 
економічний стан домашніх господарств істотно впливає на стан фінансової 
системи країни. Тому зрозумілим є те, що домогосподарства не тільки формують 
окремий рівень економічних відносин, вони є невід’ємною складовою 
економічної системи держави, а їхній добробут має стратегічне значення для 
національної економіки. 

Це вимагає створення дієвого та ефективного механізму забезпечення їх 
фінансової безпеки, спрямованого на своєчасне виявлення і запобігання 
зовнішніх та внутрішніх загроз, забезпечення захисту фінансових інтересів та 
зростання добробуту домогосподарств. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню проблем фінансової безпеки 
домогосподарств присвятили свої праці такі зарубіжні вчені як К. Дайнен, Н. 
Кіплангер, Д. Майкл Колінс, М. Хілгерт, М. Шераден. Вони розглядали суть 
фінансової безпеки домогосподарств, її принципи, інструменти та методи 
забезпечення. Якщо в економічно розвинених країнах питанням фінансової 
безпеки домогосподарств приділяється належна увага у науковій та практичній 
сфері, то в Україні ця проблематика ще недостатньо вивчена та потребує 
подальших досліджень. 

Виклад основного матеріалу. Забезпечення фінансової безпеки 
домогосподарств здійснюється членами домогосподарства, однак умови 
реалізації механізму забезпечення такої фінансової безпеки створюються 
державою в особі системи органів влади у сфері управління соціально-
економічним розвитком.  

Для підвищення обґрунтованості оцінки рівня фінансової безпеки 
домогосподарств потрібно використовувати інтегральний індекс, внісши до 
нього такі відносні показники: співвідношення середньої заробітної плати в 
Україні та в Європі; співвідношення витрат домогосподарств на освіту до 
кінцевих споживчих витрат; частку соціальної допомоги у структурі сукупних 
ресурсів домогосподарств; співвідношення обсягу нових депозитів 
домогосподарств до наявного доходу. Окрім цього, на нашудумку, доцільно 
додати макроекономічні показники, що частково характеризують фінансову 
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безпеку домогосподарств з позиції держави, а саме: співвідношення обсягу 
прийнятого в експлуатацію житла (нове будівництво) і загальної кількості 
населення України; індекс легкості започаткування бізнесу [1]. 

Показники: співвідношення середньої заробітної плати в Україні та в 
Європі, співвідношення витрат домогосподарств на освіту до кінцевих 
споживчих витрат, співвідношення обсягу нових депозитів домогосподарств до 
наявного доходу, співвідношення обсягу прийнятого в експлуатацію житла (нове 
будівництво) до загальної кількості населення України є стимуляторами, а 
показники: частка соціальної допомоги у структурі сукупних ресурсів 
домогосподарств та індекс легкості започаткування бізнесу є дестимуляторами. 

Кабінетом Міністрів України було схвалено Концепцію забезпечення 
національної безпеки у фінансовій сфері від 15.08.2012 р., що має за мету 
визначення основних засад та напрямів державної політики щодо забезпечення 
національної безпеки держави у фінансовій сфері. На нашу думку, до неї 
потрібно внести зміни в частині викладення концептуальних засад формування 
ефективного та дієвого механізму державного управління у фінансовій сфері, а 
також зазначити заходи для підвищення рівня фінансової безпеки 
домогосподарств, реалізація яких дасть змогу забезпечити економічне зростання 
держави загалом та захист її національних інтересів. 

Вектор розвитку, що спрямований на забезпечення сталого розвитку 
держави, проведення структурних реформ та, як наслідок, підвищення 
стандартів життя, повинен містити також програму проведення інформаційної 
кампанії щодо забезпечення фінансової безпеки домогосподарств.  

Це можна представити в інтеграційному повторенні послідовних кроків: 
вивчення можливостей (отримання базової освіти, стажування, практики, пошук 
місця праці, розвиток власних здібностей та потенціалу, проходження курсів на 
онлайн- платформах), залучення фінансових ресурсів(заробітна плата найнятих 
працівників, підприємницький та інвестиційний доходи, соціальна допомога), 
заощадження фінансових ресурсів (накопичення частини отриманого доходу 
через фінансових посередників на непередбачувані випадки та задоволення 
перспективних потреб), інвестування фінансових ресурсів (вкладення грошових 
коштів у фінансові інструменти, або створення активів, які приносять прибуток, 
наприклад, фінансові інвестиції, нерухомість), захист фінансових ресурсів 
(гарантування вкладів, страхування, охорона) [2]. 

Якщо більш детально розглядати кожен етап, то можна зазначити, що на 
етапі вивчення можливостей передбачає одержання освіти та знань у різних 
сферах (не тільки шкільна чи університетська освіта).Сюди можна віднести 
практику, онлайн-курси, стажування. 

Що стосується другого етапу –залучення фінансових ресурсів, то він є 
основним елементом, бо передбачає одержання доходу, який не тільки 
задовольнить базові потреби, але й залишиться для того аби заощадити та 
інвестувати. Сюди відноситься соціальна допомога, заробітна плата, 
інвестиційний та підприємницький доходи. 

Щодо третього етапу–заощадження фінансових ресурсів, то він дає змогу 
домогосподарствам відкласти певну частину одержаного доходу на 
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довгострокову перспективу або певні непередбачувані випадки. Прикладом 
може слугувати пенсія чи навчання). Для того аби заощаджувати необхідно певні 
умови:  

• професійна зайнятість, яка забезпечить постійний дохід, і в результаті цей 
дохід буде виступати базою для безрідного життя та можливістю заощаджувати 

• відкриється доступ до фінансових продуктів та послуг як банківських 
установ, так і небанківського фінансового ринку 

• довіра до держави, її економічної політики 
Етап заощадження переходить у етап інвестиції передбачає отримання 

домогосподарствами додаткових доходів. Вони допомагають у підвищенні 
споживчого попиту та зростання якості життя громадськості. Заощадження 
задовольняє потреби господарюючих суб‘єктів у позичкових коштах та у 
формуванні, а ще дасть можливість державі фінансувати поточні та капітальні 
видатки. Воно допоможе покривати дефіцит місцевого та державного бюджетів. 

Ну і останній етап, який є завершальним –захист фінансових ресурсів, 
проте, хочу відмітити, що процедура захисту повинна бути присутня на всіх 
попередніх етапах, адже домогосподарства повинні перманентно піклуватися 
про захист власних фінансових активів, страхуючи збитки, втрати доходу чи 
страхування життя та здоров‘я. 

Зауважимо, що кожен з цих етапів підсилює та взаємодоповнює один 
одного. Залучення фінансових ресурсів утворює базу, щоб заощаджувати та 
інвестувати, а захист повинен бути на усіх етапах. Оскільки усі елементи 
взаємозалежні, то це вказує на те, що якщо піде збій в одному із елементів, то це 
спричинить збій у всій системі. Прикладом може слугувати така ситуація: у 
домогосподарства відсутні заощадження і відбувся нещасний випадок, який 
тягне за собою великі витрати на лікування, тоді така сім‘я потрапить у 
фінансову скруту. А якщо годувальник виявиться непрацездатним, то дуже 
сильно падають шанси домогосподарства заробляти та заощаджувати [3]. 

Висновок. Отже, для того, аби сформувати стратегічні орієнтири для 
вдосконалення механізму забезпечення фінансової безпеки домогосподарств 
потрібно реалізовувати послідовні етапи, які вказують на те, що виникає потреба 
у певних навичках, діях та рішенняхд омогосподарства, і відповідно, повинні 
бути створенні належні умови, структури та політики, щоб громадськість мала 
змогу робити вибір та приймати виважені фінансові рішення.  
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Ускладнення економічних та ринкових відносин викликає необхідність 

застосування сучасних методів передбачення поведінки господарської системи в 
майбутньому. Це дозволяє не тільки визначити сфери інвестування та 
організацію виробництва у певних видах діяльності, але й зменшити 
ризикованість стратегічних рішень і забезпечення довготривалої життєздатності 
господарської структури. Останнім часом застосовується широке коло методів 
прогнозування, що викликає необхідність їх систематизації, критичного аналізу 
та обґрунтування умов адекватності їх використання. Методи прогнозування 
дозволяють визначити різні сценарії розвитку, а це в свою чергу розширює 
можливість маневрів у перспективі [1]. 

Прогнозування – це особливий вид розумової діяльності, якій на основі 
ретроспективного аналізу, критичної оцінки сучасних трендів розвитку об’єкта, 
що досліджується, та його системних взаємозв’язків та в межах компетенції 
аналітика дозволяє сформувати та обґрунтувати судження певного ступеня 
достовірності про майбутній розвиток об’єкта чи варіанти його поведінки. За 
оцінками науковців, сьогодні нараховується більше ста методів прогнозування, 
систематизація яких за ступенем формалізації дозволяє поділити на дві великі 
групи: інтуїтивні, або експертні, та формалізовані, чи фактографічні. До 
експертних методів, виходячи з їх назви та в залежності від кількості експертів, 
що приймають участь у дослідженні, відносять індивідуальне опитування чи 
колективну експертну оцінку. Експертні методи застосовуються у випадках, 
коли об’єкт представляє собою дуже складну систему, зв’язки між якими не 
підлягають формалізованому опису. Фактографічні методи включають способи 
екстраполяції, системно-структурні моделі, математичні методи та моделі та 
інші. З точки зору оцінки можливих результатів і шляхів прогнозу Н. Громова 
вважає за можливість класифікувати за трьома етапами: дослідницькому,  
програмному та організаційному.  

Завданням дослідницького прогнозу є визначення можливих результатів 
майбутнього розвитку і вибір з безлічі можливих варіантів одного або декількох 
позитивних результатів. Так, наводить наприклад Н. Громова, розвиток засобів 
обчислювальної техніки можна відобразити у зростанні їх швидкодії, збільшенні 
обсягу пам'яті і діапазону логічних можливостей.  Основна мета цього етапу 
полягає в розкритті широкої гами принципово можливих перспектив у вигляді 
однієї або ряду науково-технічних проблем, що підлягають вирішенню. 

Програмний аспект прогнозу полягає в визначенні можливих шляхів 
досягнення бажаних і необхідних результатів; очікуваного за часом реалізації 
кожного з можливих варіантів і ступеня достовірності в успішному досягненні 
деякого результату з того чи іншого варіанту. Організаційна сторона прогнозу 
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включає в себе комплекс організаційно-технічних заходів, що забезпечують 
досягнення певного результату з того чи іншого варіанту. В організаційному 
аспекті виходять з уявлення про готівкові економічні ресурси і накопичений 
науковий потенціал. Тут повинна бути сформульована та обґрунтована гіпотеза 
розвитку комплексу організаційних параметрів науки, дана оцінка схеми 
розподілу ресурсів і перспектив зростання наукового потенціалу на 
прогнозований період. Прогнозування передбачає наявність трьох елементів: 
об’єкта, що досліджується; аналітика з його розумовими здібностями та 
компетенція ми; технологічний апарат аналізу. Поєднання цих трьох елементів 
обумовлює спосіб проведення аналізу, якій може відноситися до інтуїтивної 
групи чи кола формалізованих методів. Особливе місце серед методів 
стратегічного прогнозування займає методи Форсайту, які забезпечують 
поєднання експертних оцінок перспектив розвитку господарської системи з 
математичним моделюванням її поведінки в майбутньому. В подальшому 
заплановано розробити схему взаємодії методів Форсайту з методами економіко-
математичного моделювання. 
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Перше, про що варто сказати це те, що Україна — одна з небагатьох держав 

світу, потенційно здатних забезпечити всім необхідним реалізацію процесів 
переходу регіональних соціально-економічних систем до сталого та динамічного 
розвитку. Безумовно, цьому сприяють:  

а) відповідне географічне розташування (через територію проходять 
міжнародні торговельні та логістичні шляхи);  

б) адаптивні природно-кліматичні умови;  
в) достатній масштаб розвиненості природо-ресурсного потенціалу;  
г) унікально родючі землі та розмаїття природних ресурсів, які включають 

у себе не лише традиційні енергоносії — вугілля, нафту і газ, а й стратегічний 
ресурсний резерв для розвитку альтернативної енергетики [1].  

Але, водночас, можна підтвердити і про те, що, на даний час, Україна — 
перетворилась із суб’єкта у об’єкт міжнародних відносин із недостатньо 
розвиненою системою державного, регіонального і місцевого управління, 
незбалансованим функціонуванням територій – особливо, на регіональному і 
місцевому рівнях. Причиною є те, що наша країна – є, надзвичайно 
інституціонально централізованою державою [2]. 

Слід засвідчити і те, що в Україні за роки її новітньої незалежності закладені 
конституційні засади місцевого самоврядування – ратифікована Європейська 
Хартія місцевого самоврядування, ухвалено низку базових нормативно-
правових актів, які, певною мірою, створюють достатні системно-універсальні, 
нормативно-правові, організаційно-економічні, когнітивно-інформаційні та 
фінансові основи для запровадження у практику та удосконалення його 
діяльності. Проте, від часу ухвалення Конституції України та базових, для 
місцевого самоврядування, нормативно-правових актів у площині 
децентралізації, зберігаються суттєві диспропорційності та архаїзми радянської 
системи розбудови адміністративно-територіального устрою, як основи для 
існування нераціональної територіальної організації влади, малоефективного 
управління суспільним розвитком на відповідній території (у т. ч. і сільськими 
територіальними громадами) [3]. 

Визнаною, наразі, є мета адміністративно-територіальної реформи в Україні 
щодо розбудови сільських територіальних громад — забезпечення сільських 
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жителів якісними та доступними послугами, які можна одержати найближче до 
місця проживання, а також створення умов для появи нових осередків 
економічного зростання територій та надання органам місцевого 
самоврядування достатніх повноважень та ресурсів для організації якісних та 
доступних послуг. Відповідно, її суть – широка децентралізація системи 
виконавчої влади з перенесення частини повноважень та відповідальності з 
національного на регіональний рівень, з регіонального на районний рівень, з 
районного на рівень територіальних громад. Однак, вирішення більшості 
складних соціально-економічних проблем лягає на плечі органів місцевої влади. 
Адже, вони найбільш наближені до повсякденних клопотів людей. Зазначене 
вимагає подальшого впровадження системних досліджень щодо розроблення та 
реалізації комплексу заходів і відбудови відповідних інституцій задля 
формування дієвих сільських територіальних громад в Україні. Однак, за останні 
роки на рівні науково-експертних, науково-прикладних досліджень – 
відповідних законопроектів у сфері децентралізації влади, місцевого 
самоврядування та адміністративно-територіального устрою – було зроблено 
чимало. Існують концептуальні документи, а також низка законопроектів, у 
підготовці яких брали участь представники різних політичних сил, фахівці 
міністерств, незалежні українські та європейські експерти. Втім, можна 
признати, що прийнята концепція реформ та змін в організації системи 
територіальної влади, хоча, і є методологічно вірним кроком та спрямовує на 
термінове виконання наступних завдань: 

1) поставити «реальний діагноз» стану проблем, які пов'язуються як з 
територіальною організацією влади і з поділом повноважень, так із загрозами для 
подальшого функціонування органів місцевого самоврядування у сільській 
місцевості;  

2) чітко визначити мету та ключові цілі реформ щодо покращення системи 
самоврядного управління на селі;  

3) передбачити організаційне та повноважне відмежування державної 
адміністрації від територіального самоврядування – таким чином, щоб 
забезпечити як реалізацію принципу її невтручання в його повноваження, так і 
взаємодію в усіх заходах, які здійснюються в інтересах суспільства;  

4) закласти  підвалини у подальшому впровадженні реформи, опираючись 
на юридичне забезпечення через здійснення низки політико-правових і 
організаційно-розпорядчих заходів, спрямованих на формування матеріальних, 
фінансових, системних і організаційних умов для удосконалення механізмів 
виконання органами місцевого самоврядування власних і делегованих 
повноважень. 

Саме від виконання, вказаних вище, завдань, у значній мірі, залежить успіх 
реформи. Оскільки, європейський та світовий досвід свідчить, що місцеві 
проблеми можуть ефективно вирішуватися лише на місцевому рівні 
(макросистема не дійде до вирішення проблем кожного села чи міста). Відтак, 
реальні реформи на селі передбачають, насамперед, створення фінансово 
незалежних сільських громад, які можуть самостійно і на належному рівні 
освоювати територіальний потенціал, а також утримувати дитячі садки і школи, 
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амбулаторії, будинки культури і клуби, дороги, інфраструктуру тощо. Тому, 
децентралізація існуючої системи владних повноважень в Україні — реальний 
шлях до підвищення якості повсякденного життя мешканців кожного села, 
селища чи міста, що сприяє формуванню справедливого суспільства – 
стабільного, заможного і безпечного. Добробут і справедливість — ось що 
необхідно Україні для того, щоб піднятися на рівень провідних економічно 
розвинених держав. Тим більше, що роль таких інституцій як громада, спільнота, 
суспільство важко переоцінити в історичному розвитку. Зрештою, 
децентралізація владних повноважень (в теперішній системі координат 
державного управління) та передача влади, як такої, на місця, є одним із 
ключових зобов'язань, які взяла на себе нинішня влада. І це – не повинно стати 
«лозунговою» політикою реалізації державного і регіонального управління. 
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Ефективний розвиток аграрного виробництва потребує високої та 

ефективної системи землеробства. Інформаційні технології можуть надати 
істотну допомогу при вирішенні великої кількості завдань, пов’язаних із 
плануванням, прогнозом, аналізом і моделюванням сільськогосподарських 
процесів. Високоефективні технології збору та обробки інформації 
(сільськогосподарських показників), що впроваджуються, виступають 
інструментом досягнення поставленої мети шляхом координації виробничих 
процесів. 

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки науково-технічний 
прогрес находить своє вираження в якісних змінах знарядь праці, технологічних 
та управлінських процесів. Одним із основних факторів впливу науково-
технічного прогресу на всі сфери діяльності людини є широке використання 
нових інформаційних технологій та систем, під якими розуміють сукупність 
методів та засобів отримання і використання інформації на базі обчислювальної 
техніки, широкого застосування математичних методів. 

 Під впливом нових інформаційних технологій здійснюється перехід від 
екстенсивного росту виробництва до інтенсивного, відбуваються корінні зміни в 
розподілі праці, технології управління (процесах обґрунтування та прийняття 
рішень, організації їх виконання) [2]. 

На сьогодні загальний рівень інформатизації підприємств украй низький. 
Переважно це пояснюється економічним спадом у країні, в умовах якого 
підприємства не можуть дозволити собі великих фінансових вкладень у 
технології, що підвищують ефективність керування виробництвом. Однак уже 
зараз вимальовуються одиниці підприємств, зокрема у сільському господарстві, 
здатних стати лідерами у використанні найсучасніших і дорогих інформаційних 
систем [3]. 

Поява нових технологій у сфері агрономії призводить не тільки до 
вдосконалення самої сфери, а й до виникнення нових професій та 
спеціальностей. Одна з них – агроінформатик або агрокібернетик. Це 
висококваліфікований фахівець із впровадження нових технологій, який 
займається інформатизацією та автоматизацією сількогосподарських 
підприємств [1]. 

Отже, актуальним напрямом розвитку економіки країни є інформатизація та 
автоматизація сільськогосподарських підприємств, що спричинить попит на 
вузьких спеціалістів: агроінформатиків, агрокібернетиків, тощо. 
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Ефективність будь-якої управлінської діяльності залежить від вміння 

приймати правильні та своєчасні рішення. Ухвалення рішення здійснюється на 
всіх етапах управлінської діяльності і як би пронизує всі її функції, починаючи з 
постановки цілей і завдань і закінчуючи контролем. Результати праці колективу 
в значній мірі залежать від ступеня обґрунтованості управлінських рішень. 
Розробка ефективних управлінських рішень – необхідна умова забезпечення 
конкурентоспроможності продукції та організації на ринку, формування 
раціональних організаційних структур, проведення правильної кадрової 
політики, регулювання соціально-психологічних відносин в організації, 
створення позитивного іміджу. Прийняття рішення являє собою свідомий вибір 
з наявних варіантів чи альтернатив напрямку дій, що скорочують розрив між 
сьогоденням і майбутнім бажаним станом організації. Цей процес включає 
багато різних елементів, але неодмінно в ньому присутні проблеми, цілі, 
альтернативи. Даний процес лежить в основі планування діяльності організації, 
тому що план – це набір рішень по розміщенню ресурсів і напряму їх 
використання для досягнення організаційних цілей. 

Управління організацією прийняття рішень здійснюється менеджерами 
різних рівнів і носить досить формалізований характер, так як рішення 
стосується не однієї особистості, а підрозділу або організації в цілому. Як 
правило, рішення повинні прийматися там, де 23 виникає проблемна ситуація, 
для цього менеджерів відповідного рівня необхідно наділити повноваженнями і 
покласти на них відповідальність за стан справ на керованому об’єкті. Дуже 
важливою умовою позитивного впливу рішення на роботу організації є його 
узгодженість з раніше прийнятими рішеннями, як по горизонталі, так і по 
вертикалі управління. 

Ефективне і дієве прийняття рішень менеджерами може гарантувати 
конкурентну перевагу підприємству. Це може бути досягнуто тільки за рахунок 
належного використання відповідних інструментів для прийняття рішень, 
беручи до уваги, що управління є одночасно мистецтвом і наукою. Слід 
зазначити, що ефективна розробка і прийняття управлінських рішень залежить 
від багатьох факторів. Для ефективного і дієвого процесу прийняття рішень, 
менеджери в різних організаціях повинні не тільки мати навички управління 
людськими відносинами, а й володіти технічною компетентністю. Крім таланту, 
особам, які приймають рішення, необхідний досвід і використання відповідних 
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інструментів для прийняття рішень. У різних ситуаціях переважають різні 
характеристики результативності та витратності процесу розробки і прийняття 
управлінських рішень.  

Процес розробки управлінських рішень – один з найбільш важливих 
управлінських процесів. Від забезпечення його ефективності в значній мірі 
залежить успіх всієї справи. Вивчення цього допоможе керівнику, який володіє 
технологіями вироблення, прийняття і реалізації управлінського рішення, 
здійснити ефективне управління організацією в складній, постійно мінливої 
економічної обстановці. Необхідність прийняття рішень виникає на всіх етапах 
процесу управління, пов'язана з усіма ділянками та аспектами управлінської 
діяльності і є її квінтесенцією. Прийняті управлінські рішення завжди 
спроектовані в майбутнє, тому менеджер в момент прийняття рішення не може з 
абсолютною впевненістю знати як буде змінюватися ситуація [1,2]. 

Відомим фактом є те, що еволюція економічної  теорії  завжди  відбувається  
під впливом різних структурних зрушень реальної світової економіки. Це, в свою 
чергу, сприяє формуванню й накопиченню нових теоретичних знань. Однак, в 
умовах сьогодення, швидкість змін у економічній сфері діяльності випереджає 
темпи її вивчення.  

Сутність сучасних трансформаційних процесів у розвитку економічної 
теорії в Україні характеризується переходом від одноконцептуальної теорії, що 
розвивається переважно ізольовано від світової економічної думки, до 
багатоконцептуальної теорії, яка включає усі її досягнення. лобалізація, 
трансформація соціальних відносин, зростання ролі фінансового сектора у 
структурі економіки, ринкові реформування господарств постсоціалістичних 
країн, новий етапом науково-інформаційної революції, кліматичні  зміни  та  інші  
проблеми  розвитку суспільства суттєво вплинули на розширення предметного 
поля дослідження сучасної економічної теорії [3-4]. 

Основними  критеріями,  що  характеризують економічну теорію в умовах 
сьогодення є: актуальність економічних досліджень; застосування 
хронологічного масштабу; синергія із трансформаційними змінами сучасного 
господарського розвитку; розширення  або  подолання  географічних кордонів із 
позиції розгляду економічних явищ; вдосконалення методології економічного 
аналізу; рівень практичного використання теоретичних рекомендацій в 
економічній політиці; систематизація  знань  і  використання енциклопедичних 
проектів в галузі економічної історії [5]. 

Отже, сучасна економічна теорія розвивається як динамічна наука. Предмет 
її вивчення адаптується до трансформаційних  змін  господарського розвитку та 
життя суспільства, а методологія постійно удосконалюється за рахунок 
залучення  нових  методів  економічного й соціологічного аналізу. 

Широкого визнання набули погляди дослідниці на сільськогосподарську  
кооперацію як допоміжну ринкову форму господарювання, що об’єднує не 
виробництво, а саме виробників сільськогосподарської продукції у сферах її  
постачання,  переробки,  збуту  та  кредитування. 

В умовах сьогодення існує безліч глобальних проблем. Тому, для їх 
вирішення, досить часто вчені-економісти  різних  теоретичних  напрямів та шкіл 
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поєднують свої зусилля і формують нові наукові гіпотези чи приймають 
оптимальні господарські рішення у межах кількох течій економічної думки. 
Доповнення мейнстриму економічної теорії появою монетарного 
посткейнсіанства, нового кейнсіанства, неоінституціоналізму, «нового» 
інституціоналізму яскраво демонструє поєднання сил економістів у вирішенні 
глобальних проблем сучасності . 

Інституціональну економічну теорію вважають відносно новою 
теоретичною концепцією. Тому питання  її  єдності,  класифікації та  основних 
принципів й досі залишається дискусійним. Представники неоінституціоналізму, 
на відміну від класиків, сповідують ідею «інституціонального  синтезу» шкіл  і  
течій в контексті інституціонального напряму. Прихильники «нового» 
інституціоналізму  вважають його продовженням традиційного, і назисучасним 
інституціоналізмом. 

Теоретичні концепції і моделі нового інституціоналізму та 
неоінституціоналізму значно розширили предметну сферу сучасних еко-
номічних досліджень. Це призвело до нового синтезу неокласичної та 
інституціональної теорій, формування «інституціонально-інформаційної  
економіки», «інституціонально-еволюційного напряму», посткейнсіансько-
інституціонального синтезу. 
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Економічні методи управління виникли і розвиваються в процесі 

підприємницької діяльності людини на основі виробничих відносин, які 
проявляються як об'єктивні економічні закони та певні економічні інтереси. 
Тому сучасному управлінцю необхідно знати й вміло використовувати 
закономірності ринкової економіки, враховувати їх та не намагалися керувати 
економікою командно-адміністративними методами. До економічних методів 
державного управління можна віднести такі: індикативне планування, державне 
регулювання, грошово-кредитна та фінансова політика, конкурентна політика, 
вплив на ринкове ціноутворення, податкова політика, економічне стимулювання. 

Розвиток підприємництва в Україні перейшов на стадію, коли 
вдосконалення регуляторної політики визначає подальші його перспективи. 
Державне регулювання підприємництва — це система правових, організаційних 
та регуляторно-контрольних заходів держави, спрямованих на створення 
сприятливого підприємницького середовища й управління державним сектором 
для забезпечення ефективності та конкурентоспроможності національної 
економіки. Україна як самостійна, незалежна держава гарантує сьогодні всім 
підприємцям (незалежно від обраних ними організаційних форм 
підприємницької діяльності) рівні права і створює однакові можливості для 
функціонування, доступу до матеріально-технічних, фінансових, трудових, 
інформаційних, природних та інших ресурсів за умови виконання робіт і 
поставок для державних потреб [1]. 

Органи державного управління будують свої відносини з підприємцями, 
використовуючи: податкову і фінансово-кредитну систему, яка встановлює 
ставки податків і відсотків за державними кредитами; податкові пільги; ціни та 
правила ціноутворення; цільові дотації; валютний курс; розміри економічних 
санкцій; державне майно і систему резервів, ліцензії, концесії, лізинг, соціальні, 
економічні та інші норми й нормативи; науково-технічні, економічні, соціальні, 
державні та регіональні програми; договори на виконання робіт і поставок для 
державних потреб [2]. 

Держава здійснює регулювання підприємницької діяльності через: 
— законодавче забезпечення свободи конкуренції, захист споживачів від 

проявів недобросовісної конкуренції та монополізму в будь-яких сферах 
підприємницької діяльності; 
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— податкову та фінансово-кредитну політику, включаючи встановлення 
ставок податків і відсотків за державні кредити, податкові пільги, ціни та правила 
ціноутворення, валютного курсу, розміру економічних санкцій; 

— визначення соціальних норм функціонування підприємства, згідно з якими 
підприємець зобов'язаний забезпечити відповідні умови праці, охорону праці, 
оплату праці не нижче встановленого мінімального рівня, а також інші соціальні 
гарантії, включаючи соціальне та медичне страхування й соціальне 
забезпечення; 

— встановлення екологічних норм і нормативів; 
— залучення підприємців до виконання різноманітних науково-технічних та 

економічних регіональних і державних програм; 
— укладання договорів на виконання робіт та здійснення послуг для 

державних потреб. 
Основними засобами регуляторного впливу держави на діяльність суб'єктів 

господарювання є: державне замовлення; ліцензування, патентування і 
квотування; сертифікація та стандартизація; застосування нормативів та лімітів; 
регулювання цін і тарифів; надання інвестиційних, податкових та інших пільг; 
надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій [3]. 

Успішний розвиток підприємництва можливий лише в умовах забезпечення 
здорової конкуренції, створення сприятливого клімату та раціональної 
підтримки з боку держави, ефективної дії ринкових механізмів. 

Основними складовими системи органів державної влади є Президент 
України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, міністерства, 
Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва та його 
регіональні відділення, органи місцевого самоврядування, місцеві державні 
адміністрації, координаційні ради (комітети, комісії) з питань розвитку 
підприємництва при місцевих державних адміністраціях. 

Таким чином, саме держава шляхом реалізації цілеспрямованої 
регуляторної політики в певних сферах може сприяти розвитку підприємницьких 
структур. 
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Іванна ШУМРА 
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м. Кам’янець-Подільський 
Науковий керівник: канд. фіз-мат. наук, доцент Наталія МАРЧУК 

 

  Сучасний рівень розвитку комп’ютерної техніки та різноманітного 
програмного забезпечення надає широкі можливості для підвищення 
ефективності навчання. Використання комп’ютерних технологій сприяє 
удосконаленню системи освіти та забезпеченню якісно нового її рівня.  

  Поняття “дистанційне навчання”, “дистанційна освіта” трактуються по 
різному.  

  Під “дистанційним навчанням” розуміють індивідуальний процес набуття 
знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який 
відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від 
одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке 
функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-
комунікаційних технологій. 

   Поняття ж “дистанційна освіта”, визначене у 1993 році, і визначає 
дистанційну освіту як доступ до навчання, коли джерела інформації та студенти 
розділені у часі, або відстані, або і в часі, і відстані.  

  Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом 
застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за 
певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до 
державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян до вступу у 
навчальні заклади, підготовки іноземців та підвищення кваліфікації працівників.  

В основу програм дистанційного навчання закладається модульний 
принцип. Кожний окремий курс за змістом складається з декількох незалежних 
навчальних модулів (тем). Навчально-тематичний план кожного курсу 
складається з таких частин: змістовна (комп’ютерні лекції); закріплююча 
(практичні заняття); контролююча (тести і завдання). Технологія дистанційного           
Технологія дистанційного навчання – сукупність методів і засобів навчання та 
управління, що забезпечують проведення навчального процесу на навчання – 
сукупність методів і засобів навчання та управління, що забезпечують 
проведення навчального процесу на 39 відстані на основі використання сучасних 
інформаційних та телекомунікаційних технологій. 

  Нині співіснують такі технології:  
  Кейс-технологія – вид дистанційної технології навчання, суть якого 

полягає у використанні конкретних випадків (ситуацій, історій, тексти які 
називаються «кейсом») для спільного аналізу обговорення або вироблення 
рішень студентами з певного розділу навчальної дисципліни. Цінність цієї 
технології полягає у тому, що вона одночасно відображає не тільки практичну 
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проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при 
вирішенні цієї проблеми, а також вдало суміщає навчальну, аналітичну і виховну 
діяльність, що безумовно є ефективним в реалізації сучасних завдань системи 
освіти. 

Для ефективного використання кейс-методу необхідно створювати 
спеціальні умови:  

• Забезпечення достатньо високої складності пізнавальних проблем, 
які потрібно вирішувати студентам; 

•  Створення викладачем логічного ряду запитань щодо пізнавальної 
проблеми, які спонукають студентську молодь до пошуку істини; 

• Відведення спеціального часу на осмислення способів вирішення 
проблеми. 

•  Організація спеціальної підготовки викладачів до запровадження 
методики. 

ТВ-технологія – вид дистанційної технології навчання, що базується на 
використанні систем телебачення для доставки слухачам навчально-методичних 
матеріалів та організації регулярних консультацій у викладачів (тьюторів). 

 Мережна технологія – вид дистанційної технології навчання, що базується 
на використанні мереж телекомунікації для забезпечення слухачів навчально-
методичними матеріалами та інтерактивної взаємодії з викладачем (тьютором). 

   Раціональне використання навчального часу, відведеного на вивчення 
конкретної теми створює можливості для впровадження такої форми навчальних 
занять як тьюторіал. 

   Тьюторіал – одна з основних компонент навчального процесу при 
дистанційній формі навчання, у якій використовується комплекс методик та 
підходів до навчання, орієнтований на потреби студентів. Така компонента 
набуває важливого значення при денній формі навчання, з огляду на зменшення 
кількості аудиторних годин. Необхідність підвищення ефективності 
використання часу практичних занять обумовлює впровадження нових форм їх 
проведення. 

  Тьюторіал вперше впроваджений в систему дистанційної освіти Відкритим 
університетом Великобританії і є її обов’язковою очною складовою. При 
дистанційній формі навчання тьютор, закріплений за групою студентів, поєднує 
в собі якості викладача, консультанта і менеджера навчального процесу. Він 
проводить тьюторіали, перевіряє поточні контрольні завдання, оцінює їх, 
постійно консультує студентів групи, керує форумом у мережі Інтернет.  

  На денні формі навчання тьюторіал доцільно використовувати як 
підсумкове заняття, під час якого студенти поглиблюють свої знання з одного 
розділу курсу. Підготовка до тьюторіалу полягає у вивченні (або повторенні) 
навчального матеріалу. Для керівництва самостійною роботою викладач 
розробляє спеціальні методичні рекомендації та рекомендує студентам 
відповідні підручники. Тьюторіал триває, як мінімум, 4 навчальні години. 

  Варто підкреслити, що дистанційний курс, порівняно з традиційним 
навчанням, вимагає більшої гнучкості, детальнішої розробки змісту, 
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ретельнішого планування, підтримки слухачів. Для створення власних 
дистанційних курсів викладач повинен уміти: визначити мету і завдання 
вивчення дистанційного курсу; визначити за допомогою тестування попередній 
рівень знань слухачів; поділити навчальну інформацію на окремі блоки; 
послідовно подати інформацію за певною логікою; складати запитання для 
закріплення змісту дистанційного курсу; розробити рекомендації з оформлення 
дистанційного курсу та окремих його частин; підтримувати мотивацію та 
зацікавленість слухачів у роботі з даним курсом. 

   Дистанційне навчання допомагає студентам і викладачам підвищувати 
ефективність навчального процесу. 
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Ключовими проблемами розвитку підприємств аграрного сектору є 

самостійний пошук фінансових ресурсів для фінансування виробничо 
господарської діяльності, підвищення конкурентоспроможності та 
впровадження ефективних інструментів управління, які б забезпечили швидку 
адаптацію суб'єкта господарювання до емерджентних умов функціонування. 

Основними функціями управління виробничо-господарською діяльністю 
підприємства є планування, організація, керівництво, облік, контроль та 
координація. Серед них центральним є планування, яке визначальне й проведене 
в процесі управління, у якому визначаються перспективи розвитку, поточні 
завдання, ефективне використання виробничих ресурсів. Для вирішення тих чи 
інших економічних і соціальних завдань відбуваються різноманітні виробничі 
процеси, здійснюються комплекси науково-дослідних, проектно-
конструкторських та інших робіт, до виконання яких можуть залучатися не 
тільки різні підрозділи одного підприємства, але й різні підприємства, діяльність 
яких повинна бути чітко спланована й скоординована. 

Однозначна відповідальність між об’єктом управління і системою 
планування досягається через конкретні кількісні залежності у чітких 
математичних виразах у вигляді математичних моделей та їх систем, що 
поєднують у собі досвід планування, кількісного аналізу та прогресивні 
комп’ютерні технології. Покращення наукової обґрунтованості планування 
досягається за допомогою дослідження математичних моделей, які пов’язують 
між собою основні параметри, що характеризують суть економічних об’єктів, та 
економічні процеси, які в них відбуваються. Математичне моделювання, як 
універсальний інструмент аналізу, враховує особливості виробничих та 
фінансово-господарських процесів. Воно, як засіб пізнання, є між логічним 
мисленням та реальним економічним об’єктом чи процесом і пов’язує мислення 
та реальну дійсність. 

На сьогоднішній день різні світові літературні видання пропонують дуже 
велике різноманіття книжок та періодичних видань присвячених теорії та 
практиці прийняття управлінських рішень. Метою є вивчення методів та моделей 
прийняття управлінських рішень в умовах економіки України, а також 
вдосконалення процесу прийняття таких рішень на підприємствах, та вибір 
ефективного прийняття рішень необхідного для виконання управлінських 
функцій на підприємстві. 

Для прийняття управлінських рішень є важливим змоделювати ситуацію – 
побудувати модель. Використаємо модель – як об’єкт-замінник, створений з 
метою відтворення при певних умовах суттєвих властивостей об’єкта-оригіналу. 
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Основним призначенням моделі в задачах управління є прогноз реакції об’єкту 
на керуючі впливи на підприємстві [2].  

Оптимізаційні методи та моделі математичного програмування та 
дослідження операцій знайшли широке використання для розв'язання 
різноманітних задач ринкової економіки. Довільна оптимізаційна модель 
(оптимізаційна задача) містить, як правило, дві складові: цільову функцію та 
обмеження. Цільова функція формалізує критерій оптимальності, за яким серед 
допустимих планів вибирається якнайкращий, а обмеження щодо змінних 
визначають множину допустимих планів. 

Розглянемо одну з проблем – оптимізацію виробничої програми 
промислового підприємства за умов недетермінованості майбутніх цін на 
продукцію та виробничі ресурси. Скорочена змістовна постановка цієї задачі для 
детермінованого випадку відома: потрібно, виходячи з особливостей 
технологічних процесів фірми та наявних виробничих ресурсів, знайти таку 
виробничу програму, яка забезпечувала б отримання максимального прибутку 
від реалізації виготовленої продукції.  

Процес максимізації прибутку на одиницю обмежуючого фактора може 
бути використаний тільки тоді, коли існує лише один обмежуючий фактор. Якщо 
є кілька обмежуючих факторів, тоді для знаходження оптимальної комбінації 
буде використати лінійне програмування. Нагадаємо, що використання 
лінійного програмування є ефективним методом вирішення завдань 
управлінського обліку та контролінгу, тому що воно вирішує питання 
оптимального планування виробництва. Задачі оптимізації, в яких цільова 
функція є лінійною функцією незалежних змінних, а умови, що визначають 
допустимі значення цих змінних, мають вигляд лiнiйних рівнянь i нерівностей, 
відносять до задач лінійного програмування. Лiнiйне програмування 
розвинулось у зв'язку з задачами економіки, з пошуком способів оптимального 
розподілу та використання обмежених ресурсів. Розвиток i ускладнення 
економічних виробничих процесів, обчислюваної техніки стимулює широке 
використання математичних методів в управлiннi, сприяє зростанню ролі 
лінійного програмування [1]. 

Стабільність та ефективність функціонування українських підприємств в 
несталих ринкових умовах залежить від якості, швидкості, гнучкості, точності та 
своєчасності прийняття управлінських рішень, пов’язаних з фінансово-
господарською діяльністю, а також з визначенням перспективних напрямків 
функціонування підприємств. Зазначене можливе лише при наявності 
ефективного інструментарію моделювання сценаріїв ведення фінансово-
господарської діяльності підприємств та їх оцінки з вагомим обґрунтуванням 
наслідків від вибору кожного з них.  

Отже результативність економіко-математичного моделювання 
господарської діяльності підприємства обумовлюється значною мірою 
коректністю постановки задачі, професійним застосуванням прийомів і методів 
аналізу, вмілим використанням сучасних інформаційних технологій обробки 
даних і пакетів прикладних програм. 
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лізингодавець, лізингоодержувач. 
В сучасних умовах економічного розвитку механізм лізингу відіграє 

важливу роль у стимулюванні залучення інвестицій для придбання нових та 
оновлення існуючих виробничих фондів у всіх країнах світу [1]. Лізинг є 
фінансовим механізмом, який дозволяє підприємству, що має потребу в 
обладнанні, придбати необхідну техніку на умовах поступової сплати коштів за 
рахунок грошових потоків, генерованих використанням цього обладнання. 

Світова практика довела, що лізинг є ефективним інвестиційним 
механізмом і важливим елементом державної економічної та інвестиційної 
політики. Економіка України гостро потребує інвестицій для структурної 
перебудови, що зумовлено передусім несприятливим станом основних 
виробничих фондів.[2] 

На сучасному етапі розвитку фінансових інструментів в Україні лізинг 
привертає увагу багатьох іноземних та вітчизняних вчених, про це свідчить 
велика кількість публікацій на тему лізингу, його ефективності, адміністрування 
та нових змін, які пов’язані з вітчизняним законодавством. На теренах України 
можна назвати таких науковців, які займалися дослідженням цього фінансового 
інструменту: О. Березовська [3], О. Горбатенко [4], І. Кулиняк [5], Н. Подольчак 
[6] та інші.  

Згідно, зі статті 292 Господарського кодексу України [7], лізинг – це 
господарська діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених 
фінансових коштів, яка полягає в наданні за договором лізингу однією 
стороною (лізингодавцем) у виключне користування другій стороні 
(лізингоодержувачу) на визначений строк майна, що належить лізингодавцю або 
набувається ним у власність (господарське відання) за дорученням чи 
погодженням лізингоодержувача у відповідного постачальника (продавця) 
майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів. 

Залежно від особливостей здійснення лізингових операцій лізинг може 
бути двох видів – фінансовий чи оперативний. За формою здійснення лізинг 
може бути зворотним, пайовим, міжнародним. 
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Об’єктом лізингу може бути нерухоме і рухоме майно, призначене 
використання як основні фонди, не заборонене законом для вільного обігу на 
ринку і щодо якого немає обмежень передачу його в лізинг [7]. 

Отже, лізинг – це особливий вид фінансової послуги, що відрізняється від 
кредиту. Підприємство, яке вирішило використати цей сервіс, обирає необхідний 
йому товар (наприклад, комп'ютери, автомобілі або інші основні засоби), а також 
де його купити. Але купує не саме підприємство, а посередник – лізингова 
компанія. Після цього вона передає придбане обладнання клієнту, тобто 
підприємству. Товар передається у тимчасове користування на обумовлений 
строк, за що клієнт (підприємство) регулярно платить. Після погашення певної 
суми майно переходить у власність замовника. Є й можливість повернути товар 
лізинговій компанії. 

На сучасному етапі розвитку лізинг як фінансова послуга виступає одним із 
факторів зростання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, 
поліпшення якості послуг, підвищення ефективності виробництва і, як наслідок, 
зміцнення позицій на вітчизняному та світовому ринках. Зростання значення 
ринку лізингових послуг в Україні обумовлене тим, що лізинг є альтернативою 
банківському кредитуванню й дієвим інструментом процесу ефективного 
оновлення основних засобів і технологій підприємств усіх напрямів економічної 
діяльності [8, 9] 

Перевагами лізингу для лізингоодержувача є [10]: 
o більш прості схеми забезпечення виконання зобов'язань, оскільки 

майно, яке передається у лізинг, є водночас і заставою – з цієї причини 
лізингодавці менш вимогливі до попередньої кредитної історії 
лізингоодержувача; це дозволяє новоствореним та малим підприємствам 
отримувати лізингове фінансування легше, ніж банківські кредити; 

o лізинг не обмежує можливості підприємства в отриманні кредитів, 
оскільки не вноситься до кредитної історії; 

o лізинг є однією з найбільш доступних форм довгострокового 
фінансування для отримання техніки. Лізингодавці звичайно спеціалізуються на 
певних видах обладнання, а це дозволяє їм залучати кредити від виробників 
обладнання або мати доступ до іноземних ринків капіталу, беручи на себе 
частину кредитного ризику при наданні лізингового майна; 

o гнучкість платежів – платежі за договором лізингу можна 
побудувати у відповідності до очікуваного грошового потоку 
лізингоодержувача. 

Для лізингодавця переваги лізингу можуть бути наступні: 
o менші ризики порівняно із кредитами, оскільки майно, що є 

предметом лізингу, одночасно виступає забезпеченням виконання зобов'язань за 
договором, а позичені кошти лізингоодержувачі використовують за цільовим 
призначенням; 

o менш жорстке регулювання та сприятливий податковий режим 
(зокрема, в багатьох країнах при операціях лізингу застосовують прискорену 
амортизацію, яка зменшує базу оподаткування). 
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Надавати лізингові послуги в Україні можуть юридичні особи 
(лізингодавці) та фінансові компанії. Коли вже  говорити про необхідність 
використання лізингу в нашій країні, то необхідно визначити основні переваги 
використання лізингових операцій. 

По-перше, за відсутності дієвої державної підтримки малого 
підприємництва, прямих інвестицій у цю сферу діяльності, а також 
неможливості отримання дешевих кредитів, лізинг дозволяє підприємцю 
(виробнику) розпочати власну справу без значних стартових капіталовкладень. 

По-друге, лізингоотримувач має змогу скористатися податковими пільгами 
— лізингові платежі відносяться на собівартість продукції, включаються до 
витрат і, таким чином, зменшують розмір оподаткованого прибутку. 

По-третє, можливість укладання лізингових угод без надання застави. 
Також, завдяки лізингу активізується інноваційна діяльність, підвищується 
ліквідність підприємства[11]. 

Впродовж останніх років відбувся стрімкий ріст обсягів надання лізингових 
послуг, збільшився загальний портфель існуючих угод на 20%, а їх вартість 
зросла вдвічі. При цьому, у порівнянні з 2020 роком, спостерігається незначне 
зростання (на 2,01%) питомої ваги договорів строком дії від 5 до 10 років та 
зменшення на 2,07% довгострокових договорів (більше 10 років), питома вага 
інших видів договорів змінилась несуттєво. Серед угод фінансового лізингу у 
2021 році, як і раніше, переважають угоди в галузі транспорту (60,67%), 
сільського господарства (12,85%), будівництва (8,99%) та сфері послуг (5,04%). 
Найбільшим попитом серед предметів лізингу користується транспорт (51,94%), 
а також сільськогосподарська (12,69%) і комп’ютерна техніка (5,94%). 

Лізинг в Україні все ще перебуває на межі свого формування, незважаючи 
на свідчення статистичних звітів Всеукраїнської асоціації лізингу "Укрлізинг",  
до складу якої входять близько 100 учасників, у тому числі 5 банків, 3 державні 
лізингові компанії, близько 30 комерційних лізингодавців. Серед найбільших 
лізингових компаній ВТБ «Лізинг Україна», Райффайзен «Лізинг» Аваль, ІНГ 
«Лізинг Україна», ОТП «Лізинг» та ін., Згідно дослідження, за останні 3 роки 
обсяг лізингових послуг в Україні зріс майже на 30% та склав 50 млн. дол. США. 
Однак весь обсяг лізингу не перевищує 10–12% його попиту в промисловості 
України  

Аналізуючи ринок лізингових послуг очевидним є необхідність збільшення 
обсягів лізингових операцій, оскільки багато вітчизняних підприємств 
характеризуються несприятливим станом матеріально-технічної бази. Проте 
темп росту лізингового ринку в Україні не відповідає потребам промисловості та 
економіки в цілому [1]. 

Для того щоб ринок лізингових послуг ставав більш дійовою та прозорою 
складовою сучасного ринку капіталів необхідно створити міцне підґрунтя для 
його розвитку – сприятливу законодавчо-нормативну базу, яка б у подальшому 
забезпечила ефективне функціонування лізингового бізнесу. 

Сприятливий законодавчо-нормативний клімат є запорукою розвитку 
лізингу, тому що дійсно визнає його реальним і дієздатним, спроможним 
пробудити інтерес усіх зацікавлених у такому бізнесі сторін. Адекватний 
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нормативний режим лізингу спроможний забезпечити йому рівне чи навіть 
сприятливіше підґрунтя для розвитку порівняно з іншими методами 
фінансування.  

На сучасному етапі розвитку лізингових послуг в Україні, можна зробити 
висновок, що лізинг є перспективним напрямом діяльності та має значний 
потенціал розвитку, адже основні фонди України значно зношені. Однак, на 
сьогодні, лізинг не набув популярності в Україні через ряд причин, таких як 
законодавча неврегульованість податкових аспектів, відсутність фінансових 
можливостей у лізингових компаній, через важкість доступу до світових 
фінансових ринків, низький рівень фінансової грамотності керівників 
підприємств. 
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діяльність підприємства. 
З метою забезпечення сталого розвитку економіки України потрібно 

розв'язати низку невідкладних проблем, з-поміж яких однією з основних є 
формування та підвищення ефективності використання фінансових 
ресурсів суб'єктів господарювання, що зумовлено принциповою зміною 
правил їхнього функціонування у ринковому середовищі. Для ефективного 
управління фінансами підприємств необхідно удосконалювати і розвивати 
наявні, а також розробляти нові методичні підходи, що враховують 
особливості сучасного розвитку економіки України. 

Фінансові стратегію і тактику розробляють на основі орієнтирів 
довгострокового розвитку підприємства відповідно до основних аспектів його 
фінансової діяльності формують фінансову політику[1].  

Фінансова політика формується за окремими напрямами фінансової 
діяльності підприємства, що потребують найефективнішого управління для 
досягнення головної стратегічної мети цієї діяльності. 

Сутність фінансової  політики  виявляється у поєднанні конкретних цілей 
та відповідних засобів, за допомогою яких вирішуються поставленні 
завдання. Цілі фінансової політики зумовлені потребами економічного 
розвитку і досягнення високого рівня індивідуального і суспільного 
добробуту[2]. 

Фінансову стратегію доцільно розглядати як безпосередній продукт 
стратегічного фінансового планування, провідну роль для якого відіграє 
інформаційний зміст. Реалізація фінансової стратегії як інформаційного 
продукту управління у вигляді рішень, планів, програм не є головною метою 
функціонування підприємства. У міру забезпечення фінансовими ресурсами 
інших функціональних стратегій (маркетингової, кадрової тощо) 
обґрунтована і правильно розроблена фінансова стратегія є однією з умов  
успішної реалізації загальної стратегії розвитку підприємства, що породжує 
ланцюг причинно-наслідкових зв'язків: "удосконалення фінансової стратегії 
— удосконалення функціональної стратегії — удосконалення загальної 
корпоративної стратегії", дає змогу оцінювати якість формування фінансової 
стратегії за результатами діяльності підприємства у цілому. 

Фінансова стратегія відповідає за прогнозування, показників 
стратегічного плану, оцінювання, розподіл і контроль фінансових 
ресурсів[3]. 
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Основна мета фінансової стратегії - забезпечення високих темпів 
економічного розвитку та підвищення конкурентної позиції підприємства. До 
основних етапів процесу формування фінансової стратегії підприємства 
відносять: 

1) Визначення загального періоду формування фінансової стратегії. 
Важливим елементом визначення періоду формування фінансової стратегії 

підприємства є передбачення розвитку економіки в цілому та кон'юнктури тих 
сегментів фінансового ринку, з якими пов'язана майбутня фінансова діяльність 
підприємства, — в умовах нинішнього нестабільного розвитку економіки країни 
цей період не може бути більше трьох років. 

2) Дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища та 
кон'юнктури фінансового ринку. 

На цьому етапі розробки фінансової стратегії аналізуються кон'юнктура 
фінансового ринку та фактори, які її визначають, а також розробляється прогноз 
кон'юнктури в розрізі окремих сегментів цього ринку, пов'язаних з наступною 
фінансовою діяльністю підприємства. 

3) Формування стратегічних цілей фінансової діяльності. 
Головною метою цієї діяльності є підвищення рівня добробуту 

підприємства і максимізація його ринкової вартості. Разом з цим ця головна мета 
потребує конкретизації з урахуванням задач і особливостей наступного 
фінансового розвитку підприємства. 

4) Конкретизація цільових показників фінансової стратегії за періодами її 
реалізації. В процесі цієї конкретизації забезпечується динамічність 
представлення системи цільових стратегічних нормативів фінансової діяльності, 
а також їх зовнішня і внутрішня синхронізація за часом. 

Зовнішня синхронізація передбачає узгодження за часом реалізації 
розроблених показників фінансової стратегії з показниками загальної стратегії 
розвитку підприємства, а також з прогнозованими змінами кон'юнктури 
фінансового ринку. 

Внутрішня синхронізація передбачає узгодження в часі всіх цільових 
стратегічних нормативів фінансової діяльності між собою. 

5) Розробка фінансової політики за окремими аспектами фінансової 
діяльності. Цей етап формування фінансової стратегії є найбільш 
відповідальним. 

Фінансова політика являє собою форму реалізації фінансової ідеології і 
фінансової стратегії підприємства в розрізі найбільш важливих аспектів 
фінансової діяльності на окремих етапах її здійснення. На відміну від фінансової 
стратегії в цілому, фінансова політика формується лише по конкретних 
напрямках фінансової діяльності підприємства, які потребують забезпечення 
найбільш ефективного управління для досягнення головної стратегічної мети 
цієї діяльності. 

Формування фінансової політики по окремих аспектах фінансової 
діяльності підприємства може носити багаторівневий характер. Так, наприклад, 
в рамках політики управління активами підприємства може бути розроблена 
політика управління оборотними і необоротними активами. В свою чергу 
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політика управління оборотними активами може включати в якості самостійних 
блоків політику управління окремими її видами та ін.[4]. 

Реалізація фінансової політики відбувається за допомогою фінансового 
механізму, що є складною системою впливу на різні аспекти фінансової 
діяльності окремих суб'єктів[5]. 

Щодо формування фінансової стратегії найважливішими обставинами, 
які забезпечують його  високу якість, є ресурсне і методичне забезпечення. 
Саме ці дві складові доцільно обрати як критерії, що з належною повнотою 
характеризують якість формування стратегії. Дотримання критеріїв 
методичного забезпечення можливе за умови використання прогресивних, 
науково обґрунтованих методів, технологій процесу стратегічного 
фінансового планування, підготовки і розроблення рішень, проектів, 
програм у галузі фінансів. У свою чергу, до групи таких критеріїв доцільно 
віднести критеріальні показники, що характеризують використання 
системного підходу, достатність їх кількості щодо повного висвітлення 
характеристик процесу формування фінансової стратегії, багатоваріантність 
і технологічність її формування. 
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податкові надходження, гранти 
Введення правового режиму воєнного стану внаслідок широкомасштабної 

воєнної агресії рф наклало значний відбиток на всі без виключення події та 
явища економічного і соціального життя України. Безпрецедентна загроза 
національній безпеці спричинила перебудову Державного бюджету за доходами, 
видатками та державним боргом, тенденції якого є об’єктом поглибленої уваги 
уряду. 

З моменту введення правового режиму воєнного стану помісячна динаміка 
доходів Державного бюджету України була наступна (табл. 1).  

Таблиця 1 
Доходи Державного бюджету України в 2022 році, млн грн 

 01 2022 02 2022 03 2022 04 2022 05 2022 06 2022 07 2022 08 2022 
Разом доходів  88378,8 206625,5 326998,0 410307,8 517468,8 625114,8 803309,9 1026980,7 

Податкові 
надходження 81287,5 169303,9 238104,5 290447,9 369790,7 421616,7 509725,6 603290,2 

Неподаткові 
надходження 7 046,5 33 586,3 85 064,6 93 959,1 105877,7 123483,8 132864,2 153157,1 

Доходи від капіталу -0,8 4,8 5,6 202,5 209,9 297,4 565,9 592,1 
Грантові кошти від  
іноземних держав 41,4 3703,5 3788,9 25628,3 41500,8 79616,8 160042,6 269823,0 

Цільові фонди 4,2 27,0 34,4 69,9 89,6 100,1 111,5 118,4 

Джерело: Складено за даними НБУ [2]. 
За станом на кінець серпня до Державного бюджету надійшло 1027 млрд 

грн, у структурі яких найбільша частка – 58,7% припадає на податкові 
надходження, 26.2% – на гранти від іноземних держав і 15% – на неподаткові 
надходження.  

Складові доходів Державного бюджету за джерелами надходження 
приведено на рис 1, зліва. Кумулятивний ефект найбільш чітко виражений по 
динаміці міжнародних грантів, обсяги яких за період 02-08 місяців 2022 року 
зросли з 41 млн грн до 269823млн грн, або у 658 разів, найвищий пік зростання 
яких припадає на лютий місяць.  
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Динаміка доходів  
Державного бюджету у 2022 р., млрд грн 

Темпи зростання окремих доходів 
Державного бюджету у 2022 р., 

помісячно, % 
Рис. 1. Динаміка та темпи зростання доходів Державного бюджету України в 

2022 році, млн грн, %. 
Джерело: Складено за даними НБУ [2]. 
 
Крім стрімкого збільшення доходів за міжнародними грантами, 

скачкоподібний ріст у лютому спостерігався також за податком на прибуток 
підприємств, у 7,5 разів, проте надалі ця тенденція не розвинулась. Підтримку 
доходам надавали значні виплати військовослужбовцям (позитивна динаміка 
ПДФО, а також інших податках зі споживання), дією інфляційно-курсових 
ефектів та відносно високих обсягів імпорту [2]. 

Відповідно до пункту 52 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу 
України фіскальними ризиками є чинники (включаючи умовні зобов’язання та 
квазіфіскальні операції), що можуть призводити до зменшення надходжень 
бюджету та/або потребувати додаткових витрат бюджету, відповідно 
спричинити збільшення дефіциту бюджету та державного (місцевого) боргу 
порівняно з плановими бюджетними показниками [1].  

За інформацією Національного банку України та профільних Міністерств, 
у поточному році та 2023 році існуватимуть фіскальні ризики, які впливатимуть 
на стан державних фінансів та доходи бюджету: втрати у людському, 
економічному та виробничому потенціалах; зменшення обсягу зовнішньої 
торгівлі; критична залежність від фінансової допомоги міжнародних фінансових 
організацій та країн-донорів; непродаж об’єктів великої та малої приватизації 
внаслідок відсутності попиту у зв’язку із погіршенням інвестиційного клімату; 
зростаюча динаміка цін через дефіцит продовольчих товарів на внутрішньому 
ринку та зростання споживчих цін на харчові продукти; зростання рівня 
безробіття; тощо.  
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Таким чином, тенденції бюджетних доходів України на період правового 
режиму воєнного стану характеризуються значною зміною його структури, 
наростанням частки доходів за рахунок грантів від Європейського Союзу, урядів 
іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ. Внаслідок 
припинення діяльності підприємств, скорочуються податкові надходження від 
оподаткування прибутку, також зниження доходів громадян зменшує 
надходження податку на доходи фізичних осіб. Зниження, або навіть стабільні 
обсяги доходів (щодо рівня попередніх періодів) у підсумку свідчать про падіння 
спроможностей формування на достатньому чи мінімальному рівні практично 
всіх статей бюджету, тоді як витрати на підтримку життєдіяльності країни і 
оборону стрімко наростають. Проте, зіткнувшись з неймовірними викликами, 
національна фінансова система зуміла перебудувати фінансову політику  
відповідно до потреб оборони країни, діяльності бізнесу, підтримки населення та 
взаємодії з міжнародними інституціями. Воєнний стан спричиняє зміни 
традиційних форм та підходів до аналізу та прогнозування економічного і 
соціального розвитку, що є перспективами подальших досліджень. 
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Основне завдання пенсійної системи для сучасного суспільства полягає в 
забезпеченні високого рівня життя пенсіонерів через використання фінансових 
ресурсів трьох її основних рівнів. Сучасні реалії у сфері пенсійного забезпечення 
показують, що солідарна пенсійна система і недержавне пенсійне забезпечення 
не можуть забезпечити повною мірою достатнє фінансування пенсіонерів навіть 
на нинішньому рівні, який набагато нижчий за міжнародні соціальні стандарти 
[1]. У зв’язку з цим у достатньо великих розмірах відраховуються кошти з 
державного бюджету, які покривають дефіцит бюджету Пенсійного фонду 
України. 

Сформовані державні програми, які розраховані на найближчу перспективу, 
щодо розвитку пенсійної системи країни передбачають, в основному, соціальну 
спрямованість проведення пенсійної реформи, пріоритетність у ній соціальної 
функції. Як показує досвід розвинутих країн світу, поряд із соціальною 
складовою пенсійної системи необхідно враховувати і використовувати її 
економічну складову. Це пов’язано з тим, що для більшості країн світу 
характерним є високий рівень демографічного навантаження на працююче 
населення і необхідність диверсифікації механізмів пенсійного забезпечення. 
Дані процеси є характерними і для України, а тому підтверджується висновок, 
що «солідарна система може виявитися нездатною фінансувати все більшу 
кількість пенсіонерів коштами все меншої кількості працюючих» [2]. У зв’язку з 
цим обов’язковим є використання економічної складової пенсійної системи, яка 
за значимістю і пріоритетністю повинна знаходитися на одному рівні з  
соціальною складовою. 

Усі зацікавлені сторони, а також суб’єкти пенсійних відносин повинні 
усвідомити, що в умовах функціонування ринкової економіки зміст економічної 
функції пенсійної системи відображає не тільки збереження обсягів пенсійних 
коштів на накопичувальних пенсійних рахунках, але і їх збільшення шляхом 
ефективної трансформації в інвестиції як реального джерела майбутніх 
пенсійних виплат. Фінансовий потенціал накопичувальних пенсійних систем у 
більшості країн світу, який активно залучається до світового фондового ринку, 
на сьогодні займає найбільшу частку серед усіх фінансових ресурсів, що 
використовуються на ньому. За даними фінансових аналітиків, понад 30% 
вартості глобальних інвестиційних активів небанківських фінансових установ 
охоплюють недержавні пенсійні фонди. Якщо аналізувати інвестування 
глобальних пенсійних накопичень у світову економіку, то із загального обсягу 
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понад 80% їх акумулюється в різноманітні інвестиційні продукти [3]. Дані цифри 
підтверджують, що світова накопичувальна пенсійна система виступає одним з 
основних інвесторів  на фондовому ринку. 

Розробляючи стратегію розвитку системи пенсійного страхування, 
державою повинні бути враховані дані світові тенденції в пенсійній сфері, а 
також встановлені відповідні «правила гри», які б збалансовували інтереси 
учасників пенсійної системи. Соціальна функція пенсійної системи повинна 
реалізовуватися через активне використання її економічної компоненти. 

Формування основних напрямків розвитку сфери пенсійного забезпечення 
повинно бути узгоджено із стратегічною метою державного регулювання 
соціально  – економічної системи держави,  яка в нинішніх умовах полягає у 
знаходженні розумного балансу між витратами на її складові. Характеризуючи 
її, вітчизняні дослідники зазначають, що в основі сучасної оптимальної 
макроекономічної моделі, на якій має базуватися соціально – економічний 
розвиток, повинна бути взаємодія держави та суспільства. Вона передбачає два 
аспекти: 1) держава має розвивати інститути соціального партнерства для 
проведення активної соціальної політики щодо захисту мало захищених верств 
населення; 2) у суспільстві мають бути створені умови для можливостей 
розвитку економічної результативності громадян і інших суб’єктів 
господарювання, які мають нести відповідальність за добробут своїх сімей та 
інших членів суспільства [4]. 

Сучасні тенденції еволюції соціально – економічних систем європейських 
країн, у тому числі і України, показують, що, ігноруючи об’єктивні економічні 
закони, усі вони в питаннях механізмів, цілей, меж державного втручання у 
пенсійній сфері останнім часом спиралися на пріоритети соціального ефекту над 
економічною доцільністю, що призвело до економічних перекосів, порушення 
макроекономічної рівноваги. Особливо це стало відчутно під час прояву 
загальносвітової фінансової кризи, яка призвела до зменшення фінансових 
ресурсів у більшості секторів економіки держави. 

У зв’язку з цим стратегія розвитку національної пенсійної системи повинна 
передбачати врахування і поєднання двох її основних складових – соціальної і 
економічної. При цьому розвиток соціальної компоненти повинен повною мірою 
залежати від стану розвитку і можливостей економічної. Довгостроковий 
характер функціонування пенсійної сфери і використання пенсійних активів її 
учасників повинен дати поштовх розвиткові різноманітних інвестиційних 
інститутів, появі нових продуктів на фінансовому ринку, створенню механізмів, 
які перетворювали б державні витрати на інвестиції. Роль держави повинна бути 
ключовою у формуванні такої стратегії, яка б могла поєднувати і задовольняти 
інтереси конкретної особи, суспільства в цілому, роботодавців, а також її самої 
як носія влади та інституту управління. 
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Однією з найважливіших складових економічної безпеки є інвестиційна 
безпека. Інвестиційна безпека держави забезпечується за умов дотримання 
граничної норми інвестування, що дає можливість: відтворювати науково-
технічний та інтелектуальний потенціал нації; здійснювати розширене 
відтворення основного капіталу; підтримувати конкурентоспроможність 
економіки; гарантувати зростання ВВП на рівні завдань соціально-економічного 
розвитку і міжнародного співробітництва; створювати стратегічні резерви; 
долати депресивні явища у регіонах країни; зберігати і відновлювати природні 
ресурсі; утримувати на безпечному рівні екологічні параметри. 

Інвестиційну безпеку розглядають одночасно як стан і як процес. Її 
позитивний аспект – поєднання захищеності і розвитку національної економіки; 
нормативний – поєднання стану і процесу розвитку. 

Для забезпечення інвестиційної безпеки та гарантування національних 
інтересів держави потрібна розробка відповідного механізму їх реалізації. 
Концептуально-методологічне дослідження теорії забезпечення інвестиційної 
безпеки базується на розгляді категорії “механізм забезпечення економічної 
безпеки” як явища системного.  

Механізм забезпечення економічної безпеки країни в сучасних умовах – це 
система організаційно-економічних і правових заходів із запобігання 
економічним загрозам. Він включає такі елементи: об’єктивний і всебічний 
моніторинг розвитку економіки й суспільства з метою виявлення та 
прогнозування внутрішніх і зовнішніх загроз економічній безпеці; вироблення 
порогових, гранично допустимих значень соціально-економічних показників, 
недотримання яких призводить до нестабільності й соціальних конфліктів; 
діяльність держави з виявлення та попередження внутрішніх і зовнішніх загроз 
безпеці. 

Механізм інвестиційного забезпечення економічної безпеки є сукупністю 
способів організації інвестиційної діяльності, які використовуються з метою 
підвищення рівня економічної безпеки і забезпечення на цій основі сприятливих 
умов для економічного і соціального розвитку, конкурентоспроможності 
економіки, економічного зростання та добробуту населення. При цьому механізм 
інвестиційного забезпечення економічної безпеки включає види, форми і методи 
організації інвестиційних відносин та інвестиційної діяльності, способи їх 
кількісного визначення і встановлення взаємозалежності з показниками 
економічної безпеки. У вузькому розумінні механізм інвестиційного 
забезпечення економічної безпеки виступає комплексною діяльністю, що 
знаходить свій вираз у побудові системи взаємозв'язків і залежностей між 
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динамікою інвестиційних процесів і станом безпеки будь-якої соціально-
економічної системи. 

Загальну схему механізму забезпечення інвестиційної безпеки можна 
представити в такому вигляді (рис. 1). Механізм забезпечення інвестиційної 
безпеки має реалізовуватися на основі відповідної стратегії проведення 
адекватної економічної політики та забезпечення інвестиційної безпеки. 

 
Рис. 1. Схематичне представлення теоретичної конструкції механізму 

забезпечення інвестиційної безпеки 
 
Механізм інвестиційної безпеки характеризується наступними рисами: 
-  включає в себе інвестиційну діяльність суб'єктів всіх рівнів економічної 

безпеки (держава, підприємство, особистість); 
- будується на переважній координації економічних інтересів при 

безумовному пріоритеті цілей національної економічної безпеки; 
- розглядається як взаємопов'язаний, що постійно повторюється, процес 

формування і використання інвестиційних ресурсів у рамках відтворення 
суспільного продукту; 
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- виступає як динамічна система економічних взаємозв'язків, що вимагає 
постійних коригованих впливів; 

- несе в собі елементи стихійного і керованого, формального і 
неформального, об'єктивного і суб'єктивного, утворюючи систему складних 
діалектичних взаємозв'язків з широким колом процесів і явищ економічного 
життя; 

- тенденції розвитку даного механізму зумовлені економічними 
закономірностями на кожному етапі суспільного розвитку; 

- функціонування механізму інвестиційного забезпечення економічної 
безпеки з урахуванням вимог об'єктивних економічних законів забезпечує 
встановлення раціонального, економічно обґрунтованого співвідношення між 
виробництвом і споживанням, сприяє підвищенню ефективності виробництва; 
        - конкретні організаційно-економічні форми реалізації такого механізму 
визначаються співвідношенням ринкового і державного секторів, при цьому 
можна говорити про динамічність переважання методів державного і ринкового 
впливу. 

Отже, інвестиційна безпека визначається чіткою інвестиційною політикою, 
розрахованою на тривалу перспективу. Держава об'єктивно змушена активніше 
впроваджувати механізм інвестиційного гарантування економічної безпеки, 
спрямовувати його на взаємоузгоджену реалізацію національних економічних 
інтересів, формувати необхідні, в тому числі ринкові, умови саморозвитку 
інвестиційних процесів відповідно до внутрішніх та міжнародних викликів. 
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