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ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ БІЗНЕСУ В
НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
ONTOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT INNOVATIVE FORMS OF
BUSINESS IN THE NATIONAL ECONOMY
Обґрунтовано імперативи глобальних трансформацій світового господарства та
специфічні особливості національної економіки в контексті становлення інноваційних форм
бізнесу й активізації інноваційного процесу.
Визначені еволюційні детермінанти цифрової трансформації суспільного господарства
та аргументовано напрями модернізаційних перетворень економіки України. Констатовано
галузеві особливості національної економіки в контексті модернізаційних змін і реалізації
глобальних трендів; акцентовано на важливості дослідження інституціональних чинників
економічної динаміки та регулюючих впливах інституціонального механізму в реалізації
інноваційного розвитку.
Встановлено, що сучасні зміни глобальної економіки й цифрові трансформації
національних господарств відбуваються з різними темпами в галузевому і секторальному
сегментах, але базуються на об’єктивних процесах поглиблення й розподілу праці, поширення
інтеграції і інновацій. Акцентовано, що поширенню інноваційних форм бізнесу в національній
економіці не сприяють сформовані інституціональні та еволюційні обмеження.
Ключові слова: глобальні тенденції, модернізація, цифровізація, інноваційний розвиток,
інноваційний бізнес, інституціональне забезпечення, послуги.
The imperatives of global transformations of the world economy and the specific features of the
national economy in the context of the formation of innovative forms of business and activation of the
innovation process are substantiated; The evolutionary determinants of the digital transformation of
the social economy are determined and the directions of modernization transformations of the
economy of Ukraine are argued; The sectoral features of the national economy in the context of
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modernization changes and implementation of global trends are stated; The importance of the study of
institutional factors of economic dynamics and regulatory influences of the institutional mechanism in
the implementation of innovation development is focused. It has been established that modern changes
in the global economy and digital transformations of national farms take place at different pace in
sectoral and sectoral segments, but are based on objective processes of deepening and distribution of
labor, distribution of integration and innovation. New forms of labor organization, which are mainly
based on network ties and interactions, contributed to the spread of services and its innovation
segment, which turned out to increase volumes of operations under outsourcing, outstafing, freelance.
The rapid growth of IT outsourcing is stated, in particular in the field of cloud computing, bots
development of chatting bots, blockchain technology, use of artificial intelligence and automated
training.
It is accented that the dissemination of innovative forms of business in the national economy do
not contribute to the formed institutional and evolutionary restrictions. Specific evolutionary
restrictions for innovative changes in the national economy began a scale of technological lag of key
industries and economics as a whole, the influence of the shadow economy and formed institutional
"traps" in key areas, crisis economic, social, political factors. Institutional problems are due to the
inefficiency of basic institutions, which are formed by the basis for economic interactions (market,
economy, competition) and the lack of effective instruments and forms of budgetary tax and monetary
regulation. Theoretical and methodological provisions deepen the practical principles of institutional
regulation and ensuring the innovative development of the national economy and innovative forms of
business organization.
Key words: global trends, modernization, digitalization, innovation development, innovative
business, institutional support, services.
JEL Classification: E61; O31
Постановка проблеми. Цифровий тренд світового економічного розвитку
детермінував модернізацію ринку праці й форм організації бізнесу, що набула системного
характеру і поступово залучає до цифрової сфери все більшу кількість традиційних галузей
економіки і суб’єктів економічної діяльності національних господарств. Структурні зміни
скоротили частку традиційних галузей та попит на стандартні форми зайнятості.
Загальносвітовою тенденцією стало розширення сектору послуг, який пропонує більш
гнучкий формат робочого часу, тривалість робочого дня та обумовлює вищу мобільність
трудових ресурсів, яка може формалізуватися на умовах строкового трудового договору. Разом
з тим, в умовах національної економіки поширення нових бізнес-технологій і інноваційних
форм бізнесу, таких як аутсорсинг, аутстафінг, фріланс ускладнені неврегульованістю бізнестехнологій у правому середовищі, суперечливістю формалізації даних видів економічної
діяльності нормами цивільного та господарського права, практикою жорсткого фіскального
адміністрування. Внаслідок відсутності дієвого практичного інструментарію та
інституціональної незабезпеченості інноваційного бізнесу й креативних бізнес-технологій
виникає потреба в більш поглибленому дослідженні практики його реалізації та узагальнення
тенденцій їх функціонування в світі та в національній економіці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Реалізація імперативів інноваційного
розвитку обумовлює потребу у врахуванні онтологічних особливостей й теоретичних засад
економічного регулювання інноваційної динаміки, з огляду на нагальну потребу реалізації
завдань наздоганяючої і креативної модернізації національного господарства та досягнення
позитивних зрушень на даному шляху. Обґрунтування інструментів регулювання
інноваційного розвитку на різних рівнях суспільного господарства здійснювалось в наукових
дослідженнях вчених різних наукових напрямів із застосуванням широкого методологічного
інструментарію. Найбільш ґрунтовним доробком в напрямі обґрунтування впливу формальних
норм на інноваційний розвиток суб’єктів економічної динаміки характеризується
інституціонально-еволюційний напрям. В роботах О. Нестеренка, О. Мельника, Д. Норта, Дж.
Ходжсона, Й. Шумпетера [3;5;9-11] досліджувався екзогенний й ендогенний вплив формальних
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норм на інноваційну динаміку та можливості формування ефективних інститутів. Сучасний
доробок дослідників інноваційних процесів розширився методологічним інструментарієм й
обґрунтуванням елементів інституціонального впливу та проектування інноваційного розвитку
[1;2;6;8]. Разом з тим, при значному теоретичному фундаменті й різноманітті методології
наукових публікацій, присвячених інноваційній проблематиці, залишаються дискусійними
питання практичної реалізації інструментарію регулювання інноваційної динаміки,
інноваційної модернізації та підтримки сучасних форм розвитку бізнеса.
Формулювання цілей статті. Метою даної статті є узагальнення тенденцій сучасного
етапу розвитку інноваційного бізнесу й креативних бізнес-технологій та обґрунтування
елементів їх інституціонального забезпечення в національній економіці.
Виклад основного матеріалу дослідження. Об’єктивні процеси суспільного
відтворення економічної динаміки, що обумовлені поглибленням поділу праці, поширенням
виробничої кооперації й спеціалізації в умовах постіндустріальних трансформацій
детермінували поширення процесових, продуктових, маркетингових й організаційних
інновацій. Останні сприяли появі в господарській практиці нових форм бізнесу й умов
організації праці. Наслідками четвертої промислової революції стали стрімкі зміни й темпи
засвоєння передових технологій, які базуються на перевагах цифровізації, автоматизації й
мережевих взаємодіях: використання штучного інтелекту, маркетингу інтернет-речей, обробка
значних масивів даних, поширення технології блокчейн, поява робототехніки, нових поколінь
та засобів мобільного зв’язку (4,5G), 3D-друку, застосування дронів, поширення генної
інженерії та нанотехнології. Інноваційні зміни обумовили інтеграцію або зрощення технологій,
продуктів і послуг, окремих галузей, елементів інфраструктури. В даному контексті ключовими
індикаторами стали збільшення обсягів інноваційних форм бізнесу, в частині надання ITпослуг, аутсорсингу бізнес-процесів, консалтингу, фінансових і ділових послуг. Глобальний
попит на дані категорії послуг стрімко зростає, йому сприяє організація мережевих
інформаційних платформ, удосконалення елементів технічного забезпечення, технологій та
позитивна динаміка середньодушових доходів.
За прогнозами провідних світових аналітичних структур траєкторії економічної
динаміки будуть детермінуватись інформаційним трендом, мережевими платформами й
взаємодіями, хмарними обчисленнями і технологіями, які змінюватимуть форми організації
праці, розширять перспективи для організації роботи у віддаленому режимі та сприятимуть
залученню виконавців на умовах співпраці (підряд, кооперація, інтеграція).
Різноспрямовані тенденції розвитку глобального й національного господарства та
виділення глобального інформаційного вектору розвитку потребують пошуку резервів для
реалізації наздоганяючої й одночасно креативної модернізації національної економіки.
Завдання інноваційної модернізації обумовлюють необхідність у збільшенні частки
інноваційних товаровиробників та розширення спектру інноваційних послуг, що у свою чергу
потребує формування або модернізації інституціонального середовища, яке сприятиме
функціонуванню інноваційно орієнтованих суб’єктів економіки.
Експертні оцінки дають підстави переконатися в тому, що в умовах сьогодення сфера
послуг в національній економіці розширюється, а за підсумками 2020 р. вона сприяла
формуванню майже 58,5 % ВВП. Разом з тим, оцінка якісної структури послуг (рис.1), свідчить
про те, що ключовими послугами у вітчизняних реаліях все ще залишаються оптова та
роздрібна торгівля, послуги державного управління і оборони; соціальне страхування;
складське обслуговування і господарство, транспортні послуги, поштові та кур’єрські доставки
та послуги; операції і послуги з нерухомим майном; інформаційні послуги та телекомунікація
[7, с.68]. Повільними темпами відбуваються позитивні зміни й диверсифікація експортних
послуг та надання послуг з нових видів та форм діяльності, які традиційно властиві
представникам малого й середнього бізнесу, що мають онтологічну властивість розвиватися
вищими темпами у нових реаліях й сферах виробництва товарів та послуг.
Інноваційні перспективи економіки й поширення нових форм організації бізнесу
безпосередньо пов’язані із потенціалом розширенням високотехнологічного виробництва і
функціонуванням наукоємного сектору. Саме перший етап інноваційного процесу
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(фундаментальні дослідження) є відповідальним за продукування новацій, які в подальшому
русі за етапами процесу сприяють тому, що інноваційні суб’єкти економіки отримують
можливість запропонувати високотехнологічний і конкурентоспроможний продукт.
Специфічною особливістю національного господарства стало те, що вищі показники у
загальному обсязі експорту послуг забезпечують низькотехнологічні сектори (сільське і лісове
господарство, добувна промисловість). Дані галузі реалізували в експортній складовій
переважно сировину і товари, яким властивий низький рівень переробки [7, с.38].

Рис. 1. Структура ВВП сфери послуг, 2020 р.
Джерело: побудовано за: [7, с. 65]

Ще одним несприятливим фактором у визначенні перспектив розвитку інноваційного
бізнесу та вочевидь результатом доволі низької частки витрат на фундаментальні дослідження
й розробки в Україні, є спадна динаміка обсягів експорту високотехнологічної продукції. Дану
динаміку характеризує рівняння поліному четвертого ступеня, що свідчить про нестабільність, і
відсутність позитивних зрушень. Як доводить подана інформація (рис. 2) з кінця 2011 р. в
Україні стрімко знижувався експорт високотехнологічної продукції.
Не сприяють позитивним оцінкам перспектив інноваційної динаміки й міжнародні
порівняння та рейтинги економіки щодо спроможності реалізувати інноваційний розвиток.
Складові й результуючі показники більшості інноваційних рейтингів та міжнародних порівнянь
підтверджують наявність таких інноваційних переваг, як людський капітал, високий рівень
освіченості, якість фундаментальних знань і результатів наукових досліджень. Разом з тим,
виявлених переваг для активізації інноваційного попиту і пропозиції та загалом інноваційного
розвитку явно недостатньо. Перешкодами постають: слабкі або неефективні державні
інститути, інституції; несприятливе інноваційне середовище для розвитку креативного бізнесу;
відсутність бюджетно-податкових і грошово-кредитних стимулів. Зазначені чинники у своєму
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синергетичному поєднанні протидіють реалізації інноваційного потенціалу, підвищенню
інноваційної активності, формують перешкоди для дифузії й комерціалізації інновацій та їх
позитивному впливу на динаміку ВВП. [1-2].
Об’єктивні зміни глобального ринку та національні реалії вказують на необхідність
формування системного базису для реалізації інноваційної стратегії розвитку національного
господарства, що ґрунтується на управлінських впливах й інструментах стимулювання
інноваційного попиту та пропозиції, інфраструктурному забезпеченні новацій й інформаційнокомунікативній підтримці зростання.

Рис. 2. Динаміка експорту високотехнологічних товарів з України, млн дол. США
Джерело: розраховано за [4].
Активізації нових форм бізнесу не сприяють домінуючі формати й характер взаємодій
між виробниками та органами влади різних рівнів; нерозвинутість інтеграції виробників товарів
і послуг з метою реалізації спільного потенціалу розвитку; діюча система стимулів і мотивів,
яка продукується інституціональним середовищем; законодавче забезпечення й правовий
режим власності; неефективність процедур виконання або дотримання контрактних відносин;
існуючі неформальні обмеження та низька інституціональна довіра [1;2]. Інституціональні
проблеми не сприяють імплементації досягнень світової практики в сфері функціонування
нових бізнес-технологій і стратегій, інноваційної інфраструктури, інформаційних систем й
комунікації.
Висновки. Виявлення сучасних тенденцій розвитку креативних форм організації
бізнесу переконує в їх детермінованості ресурсним, інноваційним потенціалом суб’єктів
економіки та станом її базисних і спеціалізованих інститутів.
Глобальними трендами розвитку інноваційного бізнесу стали масштабні інформаційні
бізнес-системи, транснаціональні альянси, електронна торгівля, мережеві платформи.
Ідентифіковані характерні особливості й виділено тенденції реалізації сучасних форм
інноваційного бізнесу, зокрема, відповідність управлінським стратегіям фірм; гарантування
відповідальності за виконання послуг; можливість реалізації як на постійній, так і на
довгостроковій основі співпраці (інсорсинг, аутсорсинг); орієнтованість на зростання
конкуренції; диверсифікація ризиків та зростання ефективності.
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В національній економіці становленню інноваційного бізнесу не сприяють
інституціональні та еволюційні обмеження розвитку. Еволюційні проблеми обумовлені
технологічним відставанням національного господарства, значним і тривалим впливом
інституціональних пасток і тіньової сфери економіки на розвиток інноваційних сегментів,
перманентними кризами, які мають економічне й соціально-політичне походження.
Інституціональні проблеми викликані неефективністю базисних інститутів економіки,
неврегульованістю формальних норм, відсутністю норм та дієвого інструментарію фіскального
й кредитного стимулювання, наявністю інституціональних дисфункцій.
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CONCEPTUAL FOUNDATIONS FOR THE FORMATION AND FUNCTIONING OF
INDUSTRIAL PARKS
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ
In today's domestic economy, highly effective integration forms of the synthesis of production,
science, and education are practically not represented. The article proves that in the conditions of
neo-industrialization, overcoming the problems of Ukraine's entry into world markets, creating
innovative potential, and improving the overall economic situation in the country is associated not
only with the modernization and technical re-equipment of industrial enterprises but also with the
development of the integration forms they form, including industrial parks. This fact made it possible,
using theoretical developments in the management of innovative processes, technology park
structures, and a systematic approach, to develop a concept for the formation and functioning of
industrial parks. The practical implementation of the proposed approach will make it possible to solve
the country's industrial policy problems aimed at increasing the level of innovative activity and
competitiveness of industrial parks.
Key words: innovative development, technology park structures, industrial park, high-tech
production, innovative activity, technical re-equipment, scientific and technical development of the
economy, innovative programs.
У вітчизняній економіці на сьогодні практично не представлені високоефективні
інтеграційні форми синтезу виробництва, науки і освіти. У статті доведено, що в умовах
неоіндустріалізації подолання проблем виходу України на світові ринки, створення
інноваційного потенціалу і поліпшення загальної економічної ситуації в країні пов'язане не
лише з модернізацією і технічним переозброєнням промислових підприємств, але і з розвитком
утворюваних ними інтеграційних форм, включаючи індустріальні парки. Індустріальні парки,
як і інші елементи технопаркових структур, стали одним з етапів розвитку форм виробничої
організації, спрямованих на вдосконалення структурного й інституціонального забезпечення
промислової кооперації, аутсорсингу, виробничої локалізації, диверсифікації в системі
створення сприятливих умов для розвитку інноваційно-активних підприємств.
Вивчення ролі й значення індустріальних парків в системі інноваційних структур
дозволило виділити основні ознаки їх діяльності. Доведено, що забезпечення соціальноекономічної значущості та ефективності створення основ для формування індустріальних
парків в державному масштабі як інструменту створення наукомісткого сектора економіки
України, її реструктуризації й диверсифікації визначається взаємодією інтересів суб'єктів
інноваційно - інвестиційній діяльності.
Використовуючи теоретичні розробки в області управління інноваційними процесами,
технопаркові структурами, а також системний підхід дало можливість розробити
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концепцію формування і функціонування індустріальних парків. Важливе значення в системі
розробленої концепції формування й функціонування індустріальних парків відводиться певній
послідовності дій, що представляє собою алгоритм реалізації інноваційного проєкту. Це
дозволить підвищити ефективність функціонування індустріального парку й забезпечити за
рахунок синергетичного ефекту приріст валового внутрішнього продукту завдяки інноваційної
складової.
Практична реалізація запропонованого підходу надасть можливість забезпечити
рішення завдань промислової політики країни, спрямованих на підвищення рівня інноваційної
активності й конкурентоспроможності індустріальних парків.
Ключові слова: інноваційний розвиток, технопаркові структури, індустріальний парк,
високотехнологічне виробництво, інноваційна активність, технічне переозброєння, науковотехнічний розвиток економіки, інноваційні програми.
JEL Classification: Н54, О1, О3, О25
Problem statement. The level of competitiveness of any state in the context of global
integration and digitalization is directly determined by innovative activity in the real sectors of the
economy. One of the essential indicators of the development of the world economy is the share of
successful innovative projects and enterprises that emerged in the country during the year. Ukraine is
inferior to the leading countries of the world in terms of innovative activity: the share of enterprises
implementing technological innovations in the total volume of enterprises in the real sector of the
economy in 2020 was only 3.1 %. At the same time, this figure was 59.7 % in Belgium, 58.9 % in
Germany, 48 % in Sweden, and 46.5 % in France.
It is alarming that the intensity of innovation processes in our country during 2008-2020
remains unchanged: no more than 4–5 % of business entities participate in developing and
implementing innovative processes in the real economy sector and GDP growth. Every year this
indicator tends to decrease [16].
According to the World Intellectual Property Organization Report, only Switzerland and
Sweden have remained in the top three innovation rankings for more than a decade. Over the past
three years, the top five countries in the global innovation index include Switzerland, Sweden, the
United States, the United Kingdom, and the Republic of Korea, entered this group for the first time in
2021. The top 25 most innovative economies in the world mainly include countries in Europe. China is
still the only middle-income economy in the top 30.
Practice shows that the high activity and effectiveness of the subjects of the innovation
process in these countries of the world was facilitated by the increased role of institutional support for
innovative development, including through technology park structures, the active use of the innovative
potential of enterprises, including based on interstate interaction, and the improvement of measures to
support innovative offers and programs.
In this regard, concerning the economy of Ukraine, it is timely and necessary to develop the
conceptual foundations for the formation and functioning of industrial parks in the system of
institutional support for innovative development.
Analysis of the recent developments and publications. The problems of innovative
development of the state economy, the activation of innovative processes at the level of business
entities and sectors, the creation and functioning of technology park structures are studied by a large
number of leading domestic and foreign scientists, including A. Alimov [2], A. Amosha [1, 3],
Yu. Bocharova [4], V. Galasyuk [5], V. Geyts [6], O. Egorova [7], І. Egorov [8], О. Boiko [8],
S. Marchishinets [10], D. Meadows [11], N. Nelson [12], L. Oleksenko [13], О. Oliinyk [14],
О. Popovych [15], V. Semynozhenko [6], L. Fedulova [17, 18], B. Weber [19] and others.
At the same time, in theoretical terms, the role and functions of technopark structures in the
development of a competitive economy are not fully disclosed, there is no methodological approach to
determining their impact on socio-economic development, a methodical approach to identifying the
conditions for the specialization of technopark structures in the most competitive and promising hightech industries, the material and technical, organizational, economic, financial, personnel and
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institutional conditions necessary for the development of high-tech industries based on technopark
structures have not been determined.
The insufficient level of theoretical and practical elaboration of the issues of the functioning of
technopark structures determined the importance of choosing the topic of this scientific study.
Formulating the goals of the article. The purpose of the article is to develop, based on a
systematic approach, the conceptual foundations for the formation and functioning of industrial parks
to increase the intensity of innovation processes.
Presentation of the basic research material. One of the state economic policy priorities is
the accelerated development of the real sector, which requires the creation of various institutional
integration formations, including industrial parks. Industrial parks, like other elements of technopark
structures, have become one of the stages in the development of forms of the industrial organization
aimed at improving the structural and institutional support of industrial cooperation, outsourcing,
industrial localization, diversification in the system of creating favorable conditions for the
development of innovation-active enterprises.
The terminological analysis of the concept of "industrial park" showed the lack of a unified
approach and blurring. Based on the theoretical studies of domestic and foreign scientists,
international regulatory documents, the essence of industrial parks can be summarized and defined as:
- a specialized industrial site designed to achieve the economic and social goals of the initiator
(state, private structure) of its creation;
- research and territorial production complex with a rather complex functional structure, the
main task of which is to create the most favorable environment for the development of small high-tech
client firms;
- a particular form of territorial cooperation between producers of innovative and industrial
orientation, which helps to reduce production and distribution costs, increase total factor productivity
and make fuller use of the resource and human potential of the region;
- a developed land plot, subdivided into allotments following a comprehensive plan and
provided with roads, transport interchanges, and utility infrastructure for use by a group of
manufacturing enterprises;
- a complex of real estate objects (administrative, production, storage, and other premises that
ensure the activity of the industrial park) managed by a single park operator with an area of at least
100,000 m2 and infrastructure that allow compact placement and provide conditions for the efficient
operation of small and medium-sized industries.
The legal aspects of industrial parks are regulated by the Law of Ukraine «On Industrial
Parks» dated 07.09.2021 No. 4416-1, which determined new conditions for the creation, operation,
and state support of industrial parks [9]. According to this Law, an industrial (manufacturing) park is
understood as a territory, determined by the initiator of the creation of an industrial park following
urban planning documentation, equipped with appropriate infrastructure, within which the participants
of the industrial park can carry out economic activities in the processing industry, industrial processing
and/or (except for waste disposal), as well as scientific and technical activities, activities in the field of
information and electronic communications on the terms determined by this Law and the agreement on
economic activities within the industrial park. The terminological analysis of the approaches of
scientists, the study of the role and significance of industrial parks in the system of innovative
structures made it possible to attribute to the main features of their activities:
- many constituent elements (investors, manufacturing enterprises, research centers, banks);
- conceptual focus on achieving a common goal for all participants in the industrial park,
namely: creating conditions for the deployment of competitive industrial production and related
services;
- building a park on the principle of organizational interaction, competition, and cooperation
of all structural elements;
- use of a predominantly horizontal communication management system within the industrial
park;
- the existence of the status of a legal entity;
- the predominance of state, mixed and private ownership;
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- localized, predominantly suburban location;
- mandatory engineering and technical support;
- the average level of organizational interaction with research institutes and universities.
Trends in the development of the modern economy have led to the evolution of the forms of
organization and support of the innovation sphere with the priority of creating industrial parks that
contribute to the effective reproduction of innovation potential and the creation of a scientific and
technical base for solving socio-economic problems. It should be noted that industrial parks aim to
accelerate the scientific and technological development of the state's economy by applying foreign
experience through the acquisition of licenses for the right to produce innovative products or use
innovative technologies developed by leading business entities.
Ensuring the socio-economic significance and effectiveness of creating the foundations for the
formation of industrial parks on a national scale as a tool for creating a science-intensive sector of the
economy of Ukraine, its restructuring and diversification are determined by the interaction of interests
of subjects of innovation and investment activity (Fig. 1).
A significant contribution to the creation and development of industrial parks was made by the
Law of Ukraine "On Industrial Parks," which defined new conditions for the creation, operation, and
state support of industrial parks in Ukraine. Thus, foreign investors in Ukraine can do business on the
territory of industrial parks and participate in their creation. A significant point in terms of the longterm innovative development of our country is that the industrial park was created at least 30 years.
Despite the importance and relevance of creating in Ukraine industrial parks, the solution of
this problem is significantly constrained by some problems:
1. The absence of a state program to promote the development of high technologies, the
creation of technology park structures, etc.
2. The limited budgetary funds do not allow financing programs to create industrial parks at
the expense of public funds, and investors, both domestic and foreign, due to the unstable economic
and political situation, are not interested in investing in these projects.
3. As part of the state incentives for industrial parks in Ukraine, the law provides for
compensation of the interest rate on loans (such compensation can be provided for loans received to
arrange or do business within industrial parks); financing without obligation to return the funds
received (such financing is provided on the condition that the funds received must be used to equip
industrial parks and ensure the construction of infrastructure (for example, roads, communication
lines, means of heat, gas, water and electricity supply, engineering communications) ); compensation
of expenses for connection and joining to engineering and transport networks. At the same time, the
procedure for providing these compensations and financing has not yet been developed.
The theoretical and practical significance of the creation and effective functioning of industrial
parks as the main factor in stimulating innovation and investment activity in Ukraine requires the
development of an appropriate concept (Fig. 2).
The main goal of the formation and functioning of industrial parks is to ensure the growth of
gross domestic product through the production of qualitatively new, competitive products, as well as
to ensure, on this basis, the renewal of the material and technical base of industrial enterprises, the
creation of new jobs and an increase in the level of income of the budget system.
Within the industrial parks of Ukraine, it is allowed to carry out the following activities: in the
processing industry; in the field of processing industrial and household waste (except for waste
disposal); in the field of scientific and technical activity; in the field of information and
telecommunications.
On the territory of industrial parks, it is prohibited:
- the production of excisable goods (there is an exception for this list - it is allowed to
manufacture cars, bodies for them, trailers and semi-trailers, motorcycles, vehicles intended for the
transport of 10 or more passengers, vehicles for the transport of cargo);
- issuance and holding of lotteries;
- activities in the gambling market;
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Fig. 1. Areas of interaction between the subjects of innovation and investment activities for
the creation of industrial parks
Source: developed by the author
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- mediation in employment abroad;
- industrial fishing of aquatic biological resources outside the jurisdiction of Ukraine;
- cultivation of plants classified by the state as those that can serve as material for the
production of narcotic drugs;
- development, production, manufacture, storage, transportation, acquisition, sale (release),
import into the territory of Ukraine, export from the territory of Ukraine, use, destruction of narcotic
drugs, psychotropic substances, and precursors;
- disposal of household waste.
At the same time, the formation and functioning of industrial parks are directly dependent on
the state's industrial policy, the priorities of investment and structural-innovation policy, the forms of
generation of innovations, and the conditions created for dynamic and balanced socio-economic
development, and the formed institutional environment.
Important in the system of the proposed concept is given to a particular sequence of actions,
which is an algorithm for the implementation of an innovative industrial park project:
1. Primary aggregated assessment of the innovative project of the industrial park, which
provides for a comprehensive analysis of the competitiveness of products, territory, substantiation of
industry specialization, formation of the goal, and strategy for the development of the project. This
stage is aimed at preparing for project planning.
2. Development of a targeted plan for the activity of an industrial park, within the framework
of which the process of managing an industrial park is modeled, its compliance with standards in the
field of innovation management is ensured, an organizational and legal model for the transfer of
authority to dispose of a land plot is formed, and a list of functions to be transferred to a management
company is determined. This stage is an industrial park planning system.
3. The system of infrastructural support of the industrial park, within the framework of which
it is supposed to analyze the existing and planned infrastructure; preparation of technical and
geotechnical documentation, development of infrastructure support for the territory of the industrial
park.
4. Financial planning for the creation of industrial parks includes drawing up a financial plan
and determining sources of financing for an industrial park, budget planning, assessing the volume of
capital investments, and forming a program of interaction with local authorities and financial
institutions. From the standpoint of a functional approach to management, this stage represents a
system of financial planning for an industrial park.
5. A comprehensive mechanism for realizing competitive advantages, aimed at determining
the goals, directions for realizing the competitive advantages of an industrial park, developing
functions, methods, tools for implementing the park’s activities, and forming a system of indicators of
competitive advantages.
6. An organizational system for attracting investors, aimed at creating accommodation options
for potential residents, creating conditions, measures, and proposals for attracting and retaining
residents, selecting residents under the strategic performance indicators of the industrial park and the
state industrial policy strategies. This stage is a system for developing long-term partnerships.
7. Monitoring of the development of the industrial park, within the framework of which the
analysis of market indicators and financial capabilities of the park, the formation and implementation
of an innovative strategy for its development, and the analysis of critical indicators by areas of activity
is carried out.
Conclusions. The study made it possible to draw several main conclusions:
- one of the priority areas for the development of the domestic economy is the activation of the
processes of creation and operation of industrial parks as a modern form of organizing industrial
production on an innovative basis;
- the state policy of promoting the creation of industrial parks and ensuring the efficiency of
their functioning, activated with the adoption of the Law of Ukraine "On Industrial Parks," is an
essential factor in the structural and technical modernization of the economy, the introduction of an
investment and innovative model of economic development of industry, the implementation of a
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strategy for equalizing the levels of socio-economic development territories and sectors of the
economy;
- essential in the system of the developed concept of the formation and functioning of
industrial parks is given to a particular sequence of actions, which is an algorithm for implementing an
innovative project. It will improve the efficiency of the industrial park and ensure, through a
synergistic effect, an increase in the gross domestic product due to the innovation component.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ Й
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕХНОПОЛІСІВ
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM BEHIND THE CREATION AND
FUNCTIONING OF TECHNOPOLES
На сьогодні для розвитку як високотехнологічних, так і традиційних секторів
вітчизняної економіки актуальною стає проблема пошуку пріоритетних напрямів та
організаційно-технологічних форм інноваційної діяльності. Вирішення проблемних питань
потребує удосконалення механізмів управління та активізації взаємодії суб’єктів інноваційних
процесів, а також формування таких об’єктів інноваційної інфраструктури, які здатні стати
центрами концентрації виникнення та впровадження інновацій та новітніх технологій.
Метою дослідження є удосконалення на основі системного підходу теоретико-методичних
засад концепції організаційно-економічного механізму створення й функціонування
технополісів. Досліджено та визначено сутність організаційно-економічного механізму
створення й функціонування технополісу, визначено структурні елементи механізму з позиції
системного підходу. Базою для аналізу слугували статистичні дані щодо стану інноваційної
діяльності в Україні в динаміці за період 2017–2020 рр. та наукові праці вітчизняних вчених
щодо зазначеної проблематики. Теоретико-методологічною основою роботи є сукупність
принципів і методів наукового дослідження: принцип систематизації й теоретичного
узагальнення, методи структурно-функціонального аналізу. У результаті дослідження
зафіксовано позитивну динаміку щодо інноваційної діяльності промислових підприємств та
виявлено низку головних чинників, що гальмують інноваційну діяльність. Доведено, що
пріоритетними напрямами підвищення ефективності функціонування технополісів й інших
об’єктів інноваційної інфраструктури є впровадження невикористаних можливостей,
активізація державної інноваційної політики, надання додаткової підтримки регіональних
інновацій. Реалізація розробленого організаційно-економічного механізму формування та
розвитку технополісів й інших об’єктів інноваційної інфраструктури може мати корисний
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ефект щодо підвищення ефективності їх функціонування та підвищення рівня інноваційної
діяльності.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційна інфраструктура, об’єкти
інноваційної інфраструктури, технополіс, організаційно-економічний механізм.
Presently, finding priority areas as well as organizational and technological forms of
innovation becomes crucial for the development of both high-tech and traditional sectors of the
domestic economy. Solving problematic issues requires improved mechanisms of management and
intensified interaction between the subjects of innovation processes, as well as the formation of such
infrastructure facilities that can become vibrant hubs generating and implementing innovations and
new technologies. Relying on the systemic approach, the paper aims to elaborate the theoretical and
methodological principles shaping the concept of organizational and economic mechanism of creation
and maintenance of technopoles. The following general and special research methods were employed:
those of theoretical generalization and deduction, system-structural analysis, and system analysis. The
basis for the analysis were statistical data on the state of innovation in Ukraine collected for the
period 2017-2020, research on the effectiveness of organizational forms of innovation and scientific
work of Ukrainian scientists on this issue.
The paper discusses and outlines the essence of organizational and economic mechanism of
creation and maintaining the technopolis, determines the structural elements of the mechanism from
the systemic standpoint. The research uncovers positive dynamics in relation to the innovative activity
of industrial enterprises and reveals a few main factors that inhibit innovative activity. It is argued
that in order to improve the efficiency of technopoles and other facilities of innovation infrastructure it
is vital to focus on the following priority areas: the introduction of untapped opportunities,
intensification of state innovation policy, provision of additional support for regional innovations.
Implementation of the developed organizational and economic mechanism of formation and
development of technopoles and other facilities of innovation infrastructure can significantly improve
the efficiency of their operation and raise the level of innovation.
Keywords: innovation activity, innovative infrastructure, facilities of innovative infrastructure,
technopolis, organizational and economic mechanism.
JEL Classification: L14; L60; M13; О33
Постановка проблеми. Інтеграція України у високотехнологічне конкурентне
середовище визначає необхідність розвитку інноваційної діяльності, створення інфраструктури,
що інтегрує ресурси наукового потенціалу, підприємств та наукомісткого бізнесу. Інноваційна
інфраструктура забезпечує доступ до цих ресурсів, від наявності та стану яких, від
можливостей їх використання, залежить ефективність інноваційної діяльності. В сучасних
умовах набуває все більшої актуальності пошук механізмів управління та активізації взаємодії
суб’єктів інноваційних процесів, а також формування таких об’єктів інноваційної
інфраструктури, які здатні стати центрами концентрації виникнення та впровадження інновацій
та новітніх технологій.
Все це зумовлює необхідність теоретичного дослідження організаційно-економічних
параметрів створення й функціонування об’єктів інноваційної інфраструктури.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам розробки механізму та
побудови об’єктивних моделей управління інноваційною діяльністю присвячені дослідження
багатьох вітчизняних вчених. У своїх наукових працях вони доводили, що оволодіння
інноваційними механізмами розвитку є головним фактором розвитку суспільства. Завдяки їхнім
розробкам набули розвитку питання щодо тенденцій інноваційності високотехнологічних і
традиційних секторів вітчизняної економіки, пріоритетних напрямів науково-технічного та
інноваційного розвитку країни. Так, дослідження сучасного стану реалізації інноваційної
політики України, тенденцій інноваційного розвитку, організаційно-технологічних форм
інноваційної діяльності відображені в роботах В.М. Гейця [1], С.В. Глібко [2], О.Я. Колещука
[3], Т.І. Свинаренко [4], М.В. Тарасюка [5]. Ними запропоновано науково-практичні підходи
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щодо формування ефективної системи управління інноваційністю вітчизняних підприємств,
приділяючи багато уваги розбудові інститутів трансферу технологій, науковим та технопаркам,
технополісам та інноваційним структурам інших типів як інструментам розвитку інноваційної
діяльності.
Аналіз публікацій зазначених авторів дозволяє стверджувати, що існує потреба в
комплексному вивченні проблем розвитку об’єктів інноваційної інфраструктури. Недостатньо
висвітленими є питання, пов’язані з формуванням механізму створення й функціонування
технополісів. Незважаючи на суттєві теоретико-прикладні розробки в сфері формування,
функціонування та розвитку об’єктів інноваційної інфраструктури на рівні регіональної або
національної економіки [6; 7; 8], доводиться констатувати про необхідність удосконалення
елементів механізму створення технополісів в аспекті системного підходу щодо їхнього
функціонування в національній економіці та забезпечення емерджентності у вирішенні завдань
інноваційної економіки країни.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є удосконалення на основі
системного підходу теоретико-методичних засад концепції організаційно-економічного
механізму створення й функціонування технополісів, реалізація якого дозволить забезпечити
розвиток інноваційної інфраструктури міста, регіону, країни.
Виклад основного матеріалу дослідження. Визначальним у забезпеченні
конкурентоздатності як регіональної, так й національної економіки в сучасних умовах
господарювання є її інноваційне спрямування. Напрями та тенденції економічного розвитку
ґрунтуються на стимулюванні інноваційної діяльності, формуванні високотехнологічних
галузей економіки, створенні сприятливого інвестиційного клімату та інтеграційних зав’язків.
Проведений аналіз статистичної інформації стосовно стану інноваційної діяльності в
Україні за період 2017–2020 рр. дозволив зробити висновок щодо поступового характеру її
розвитку [9]. Так, у період з 2017 р. до 2020 р. спостерігається поступове зростання кількості
інноваційно активних промислових підприємств, зокрема на 6,45 % порівняно з 2017 р., на
3,99 % – з 2018 р., на 3,32 % – з 2019 р.
У порівнянні з 2019 р. кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації,
у 2020 р. збільшилась на 4,37 % до 14,9 % загальної кількості промислових підприємств,
кількість упровадженої інноваційної продукції збільшилась в 1,89 раз, кількість нових
технологічних процесів – на 11,3%, проте відбулося незначне скорочення упровадження нових
або вдосконалених видів машин та обладнання (на 14,8 % порівняно з 2019 р.).
Також спостерігається стійке зростання витрат на виконання наукових досліджень та
витрат, які промислові підприємства спрямовували на інновації. Так, у 2020 р. по відношенню
до 2019 р. спостерігається зростання витрат промислових підприємств на інновації на 1,3 %,
причому 18,4 % складають витрати на НДР, які виконані власним коштом підприємств, 5,8 % –
іншими підприємствами. В той же час, в обсягах фінансування інноваційної діяльності
промислових підприємств за джерелами фінансування фіксується негативна тенденція, а саме:
фінансування інновацій за рахунок державного бюджету скоротився на 49,8 % і становить
1,9 % до загальних витрат, за рахунок місцевих бюджетів скоротився в 2,15 рази і становить
0,4 % до загальних витрат, за рахунок коштів інвесторів-резидентів скоротився на 62,5 % і
становить 0,3 % до загальних витрат.
Отже, найбільш проблемними питаннями інноваційної активності підприємницького
середовища зокрема та розвитку інноваційної економіки взагалі, є державна інноваційна
політика, яка має створювати сприятливі умови для розвитку науки і технологій, створювати
ефективну інноваційну інфраструктуру, сприяти розвитку територій з високою концентрацією
інноваційного потенціалу. Також, до головних чинників, що гальмують інноваційну діяльність
в Україні можна віднести недосконалість законодавчої бази у сфері інновацій та трансферу
технологій. Все це обумовлює необхідність удосконалення елементів організаційноекономічного механізму створення й функціонування технополісів, як ефективної форми
реалізації інноваційної діяльності.
Системний підхід щодо інноваційного розвитку, перш за все його основи – поєднання
науки, освіти та виробничих систем, вимагає побудови моделі організаційно-економічного
механізму, методів та інструментів впливу на процеси. Виходячи із загальноприйнятого
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визначення механізму, системи, способу, що визначають порядок певного виду діяльності,
пропонується таке розуміння сутності організаційно-економічного механізму просторової
інтеграції науки, освіти та виробничих систем, до якої можна віднести технополіс.
Організаційно-економічний механізм створення й функціонування технополісів є комплексом
конкретних форм і методів управління, за допомогою яких реалізуються економічні закони, що
діють в конкретних умовах, та забезпечується процес інноваційного розвитку територій.
Побудова моделі організаційно-економічного механізму створення й функціонування
технополісів з позиції системного підходу передбачає визначення системи цілей, принципів та
інструментів державного забезпечення, що виділено автором на підставі аналізу публікацій
вітчизняних вчених, які досліджували дану проблематику [2; 4; 6-8].
Розглянемо структурні елементи організаційно-економічного механізму створення й
функціонування технополісів починаючи з цільових орієнтирів та принципів його побудови.
Основною метою механізму є забезпечення соціально-економічного розвитку територій на
підставах формування та активізації інноваційної активності економічних суб’єктів. Для
досягнення зазначеної мети припускають вирішення проблем і досягнення низки підцілей, які,
в свою чергу, потребують відповідного адекватного механізму. До зазначених підцілей
відносять: фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, інноваційні розробки та
технології, комерціалізацію інноваційних розробок та технологій, впровадження інноваційних
розробок у виробництво та створення масових інноваційних продуктів. Виконання зазначеної
системи цілей припускає досягнення економічного, екологічного, соціального розвитку,
створення та/або розвиток інноваційної інфраструктури. Вирішення цих питань можливо тільки
за участі держави, яка повинна забезпечити синергетику влади, науки, освіти, суспільства,
підприємництва та виробничих систем. В цілому, організаційно-економічний механізм
створення й функціонування технополісів містить правове, організаційне, фінансове,
інформаційне забезпечення тощо (рис. 1.).
Забезпечення ефективності державної підтримки діяльності технополісів та
інноваційних структур інших типів можливо за умов застосування наступних принципів:
- цілеспрямованість – передбачає формування цілей та планів відповідно до сучасного
стану розвитку інноваційної інфраструктури;
- пріоритетність – концентрація ресурсів на пріоритетних напрямах науковотехнологічного розвитку;
- системність – передбачає цілісність механізму державної підтримки;
- реалістичність – модель технополісів та інноваційних структур інших типів повинна
створюватися згідно рівня економічного розвитку, національних інтересів тощо;
- гнучкість – надання податкових пільг для інвесторів, різні форми та методи державної
підтримки, що відіграють важливу роль в забезпеченні розвитку інноваційного бізнесу;
- комплексність – комплексне використання правових, організаційних, економічних та
фінансових інструментів впливу.
Важливою складовою будь якого механізму є його підсистема забезпечення, до якої
можемо віднести правові, організаційні, фінансові, інформаційні та інші елементи інноваційної
інфраструктури. Проте, насьогодні, аналізуючи показники валового нагромадження капіталу у
відсотках до валового внутрішнього продукту, показники екологічної стійкості, показники
доступності використання інформаційних та комунікаційних технологій, показники щодо
застосування нових навичок у державному управлінні для впровадження державних послуг та
демократичних процесів відмічається слабкий рівень розвитку інфраструктури, у тому числі
інноваційної [10].
Вивчення теоретико-методологічних засад щодо формування та розвитку технополісів й
інших об’єктів інноваційної інфраструктури дозволило виділити пріоритетні напрями щодо
підвищення ефективності їх функціонування:
- впровадження невикористаних можливостей. На сьогодні в Україні зберігається
життєздатність об’єктів інноваційної інфраструктури і є реальні можливості її розвитку. Для
цього є значні фундаментальні й технологічні розробки, проте, вони не можуть вирішити
найбільш актуальні проблеми й відповідно залишаються нереалізованими;
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Рис. 1. Структурні елементи та зміст організаційно-економічного механізму створення
та функціонування технополісів
Джерело: складено автором

Економіка та управління національним господарством

29

- активізація державної інноваційної політики. Використання механізму урядових
інноваційних програм як на регіональному, так й на державному рівні: створення та підтримка
діяльності виробничо-технологічних та наукових структур, соціотехнополісів, академмістечок,
міст високих технологій;
- надання додаткової підтримки регіональних інновацій. Створення належних умов
функціонування, забезпечення ресурсами, інформаційна підтримка, надання експертних
висновків для інвесторів, організація додаткового управлінського консультування для
підприємницьких структур.
Висновки. Розвиток інноваційної інфраструктури є підґрунтям підвищення рівня
інноваційності національної економіки, модернізації традиційних для певних регіонів галузей
промисловості, створення середовища для розвитку інноваційних підприємств. Наукові
дослідження свідчать про те, що головними факторами підвищення рівня інноваційної
діяльності є вдосконалення державної інноваційної політики, законодавчої бази у сфері
інновацій, трансферу технологій та реалізація механізму просторової інтеграції науки, освіти та
виробничих систем, до якої можна віднести технополіс.
В цьому дослідженні проаналізовано стан інноваційної діяльності в Україні. Аналіз
свідчить, що спостерігається позитивна динаміка щодо кількості інноваційно активних
промислових підприємств, кількості упровадженої інноваційної продукції та технологічних
процесів. Елементами наукової новизни є, розроблений в цьому дослідженні, організаційноекономічний механізм формування та розвитку технополісів й інших об’єктів інноваційної
інфраструктури. Його реалізація може мати корисний ефект, що призведе до підвищення
ефективності їх функціонування та підвищення рівня інноваційної діяльності.
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ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
FORMATION OF INFORMATION SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE
У статті розкрито сутність корпоративної соціальної відповідальності (КСВ).
Визначено особливості моделей корпоративної соціальної відповідальності. Висвітлено окремі
концепції корпоративної соціальної відповідальності. Акцентована увага на концепції
створення спільної цінності, застосування якої передбачає тісний зв'язок між конкурентними
перевагами і КСВ. Проаналізовані сильні та слабкі сторони застосування концепції створення
спільної цінності, її можливості та загрози за методом SWOT-аналізу. Визначено мету і
завдання корпоративної соціальної політики. Вказані аспекти оцінювання корпоративної
соціальної відповідальності. Розкрито методи оцінки КСВ, застосування яких дозволяє
зробити висновки про ступінь її ефективності. Визначені напрями реалізації ефективної
політики у сфері корпоративної соціальної відповідальності.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, корпоративна соціальна
політика, конкурентоспроможнсть, концепція створення спільної цінності, оцінка,
нефінансова звітність.
The article substantiates the conceptual provisions of management accounting, taking into
account the socially oriented approach, which will provide solutions to management problems that
arise in the process of achieving sustainable development goals. Methodological, methodological,
organizational and technological aspects related to the formation of the information product
generated in management accounting are revealed. The concepts of management accounting related
to the function of management accounting, the use of results, process and technology, the potential of
the function are considered. As a result of the disclosure of the methodological aspect, the conceptual
provisions of management accounting are determined, taking into account the principles of
sustainable development. The essence of management accounting, the purpose and tasks of its
maintenance which consider the certain purposes of sustainable development of the enterprise are
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defined. The subject, objects, elements of the method, functions and principles of management
accounting, taking into account the socially oriented approach, are revealed. The methods of
management accounting are analyzed, which provide the formation of information about the value of
the enterprise and the degree of influence of environmental and social factors on it. Methods of target
costing, Kaiser costing, JIT, the concept of strategic cost management, the system of balanced scores,
benchmarking are considered. Emphasis is placed on the relevance of strategic management
accounting, which will ensure the solution of sustainable development of the enterprise. The essence of
organizational and technological aspects of the study of management accounting as an element of the
accounting subsystem in the system of information support of sustainable development is highlighted.
The evaluation of classical and compilation approaches within the organizational aspect of
management accounting is carried out. It is proved that only as a result of a comprehensive approach
to the construction of management accounting at the enterprise can be formed information that will
provide management staff to make effective decisions in the field of economic, environmental and
social aspects of the enterprise.
Key words: information support, management accounting, information, concept of
management accounting, methods.
JELClassification: М11; М15; М41
Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку ринкової економіки виникає
необхідність соціально відповідальної поведінки бізнесу, його внеску як в економічний, так і
соціальний та екологічний розвиток держави, а також ефективної взаємодії його із
суспільством та владою. Дотримання принципів корпоративної соціальної відповідальності
(КСВ) є показником відповідального та чесного ведення бізнесу компанією та активної її участі
у вирішенні соціально-економічних проблем суспільства. Здійснюючи соціально відповідальну
діяльність, підприємство зміцнює свої економічні позиції, а також покращує свій імідж, що
прямо впливає на його конкурентоспроможність. Тому розробка механізму впровадження
корпоративної соціальної відповідальності є важливим завданням, виконання якого забезпечить
реалізацію підприємствами стратегії сталого розвитку підприємств та підвищення
конкурентоспроможності в ринкових умовах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку корпоративної соціальної
відповідальності знайшли своє відображення у працях таких вітчизняних науковців, як
Л.А. Грицина [1], О.А. Грішнова [2], О.В. Дудкін [3], А.М. Колот [2], Ю.М. Петрушенко [3],
Н.М. Шмиголь [4], а також зарубіжних вчених Ю. Благов [5], Г. Боуен [6], П. Друкер [7], А. Керолл
[8],Ф. Котлер [9], М. Крамер [10], М. Портер [10], О.Т. Цуцієва [11], Я.О. Шнуренко [12].
Водночас потребують дослідження проблеми, пов’язані з оцінкою впливу
корпоративної соціальної відповідальності на рівень конкурентоспроможності підприємств та
необхідністю розробки корпоративної соціальної політики, яка направлена на зміцнення їх
позицій на ринку.
Формулювання цілей статті. Метою статті є розкриття сутності корпоративної
соціальної відповідальності та її впливу на конкурентоспроможність підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Корпоративну соціальну відповідальність
слід визначати як імплементований в корпоративне управління тип соціальних зобов’язань
перед стейкхолдерами (персоналом, партнерами, інститутами громадянського суспільства і
суспільства у цілому тощо). Корпоративна соціальна відповідальність – це відповідальність
організації за вплив її рішень і діяльності на суспільство і навколишнє середовище через
прозору і етичну поведінку, яка:
- сприяє сталому розвитку, включаючи здоров’я і добробут суспільства;
- враховує очікування зацікавлених сторін;
- відповідає законодавству, що застосовується і узгоджується з міжнародними нормами
поведінки [13].
Розвиток КСВ супроводжувався необхідністю її регламентації. На сьогодні діє близько
20 різноманітних стандартів, які регулюють КСВ. Серед них слід виділити AA 1000 (Account
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Ability), GRI(Global Reporting Initiative), ISO 14000, SA 8000 (Соціальний захист), ISO
26000:2010 (Настанова по соціальній відповідальності)та ін. Вказані стандарти побудовані з
використанням системного підходу і пред’являють високі вимоги до збору інформації.
Спільним для цих стандартів є те, що вони декларують необхідність складання та подання
компанією нефінансової звітності, ведення відкритого діалогу зі всіма стейкхолдерами, аналіз,
контроль, оцінку їх вимог та інтересів, лояльність всіх підрозділів підприємства до ідеології
соціальної звітності. Використовуючи міжнародні стандарти КСВ, у компаній з’являється
можливість окреслити напрями соціально відповідальної діяльності та побудувати систему
управління діяльністю у сфері сталого розвитку, що включає розробку стратегії взаємовідносин
із стейкхолдерами, що прямо впливатиме на підвищення конкурентоспроможності
підприємства.
Різноманітність підходів до процесів реалізації КСВ обумовило виокремлення окремих
практик КСВ, які втілюються в таких моделях: американській, європейській, китайськояпонській, ісламській [11].
Американська модель КСВ («відкрита» модель) передбачає мінімальне втручання
держави у діяльність приватного бізнесу. Водночас представники американського бізнесу
систематично беруть участь у фінансуванні різноманітних некомерційних заходів і проектів.
При цьому держава на законодавчому рівні заохочує суспільно значиму діяльність шляхом
впровадження податкових зарахувань та податкових пільг.
Європейська модель передбачає регулювання КСВ стандартами, законами та нормами
на рівні підприємства. Бізнес сприймає державу як інститут, який регулює узаконені правила
поведінки.
В японсько-китайській моделі акцент здійснюється на культурних традиціях країн і на
використанні морально-етичних принципів.
Ісламська модель КСВ представляє собою моральні та релігійні ініціативи, які
ґрунтуються на переконаннях, що компанія має бути «хорошою», незалежно від її фінансових
показників. Підприємець працює не тільки за принципом максимізації прибутку, а й здійснює
діяльність з метою досягнення кінцевого щастя в цьому і майбутньому житті.
Вітчизняна модель КСВ знаходиться на стадії становлення. Її ознаками є те, що у
процесі створення структури КСВ держава та суспільство повною мірою незадіяні. Крім того,
вітчизняній моделі притаманний такий основний напрямок діяльності підприємств у сфері
КСВ, як благодійна діяльність. Також для вітчизняної моделі характерно самоініціювання
соціально відповідальної діяльності.
На сьогодні виділяють ряд концепцій, на яких базується корпоративна соціальна
відповідальність:
1) корпоративна соціальна відповідальність (cогрогаte soсіаl responsibility), за якою
визначена сутність КСВ, систематизовані її рівні;
2) корпоративна соціальна чутливість (cогрогаte soсіаl responsiveness) – визначає
можливість сприймати дії суспільства;
3) корпоративна соціальна діяльність (cогрогаte soсіаl реfiormance) – визначає модель
корпоративної соціальної діяльності, в якій окреслені принципи та процес КСВ, результати
корпоративної поведінки;
4) концепція зацікавлених сторін (stakeholder management), суттю якої є те, що
підприємства отримують більш високий прибуток за рахунок стійких відносин із
зацікавленими сторонами;
5) корпоративне громадянство (corporate citizenship) передбачає відповідальність
компаній спільно з державою за процеси, які відбуваються у державі;
6) концепція корпоративної стійкості (corporate sustainability) передбачає взаємозв’язок
трьох елементів: економічного, екологічного та соціального аспектів діяльності компаній.
Основоположником концепції є Дж. Елінгтон, який виділив три елементи сталості: люди,
планета, прибуток (модель 3Р);
7) концепція створення спільної цінності (creating shared value (CSV)) передбачає
стійкий зв'язок між конкурентними перевагами і КСВ [5,10].
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Викликає зацікавлення концепція створення спільної цінності (CSV), в основу якої
покладено досягнення зростання вартості компанії за рахунок вирішення соціальних проблем,
тобто одночасне створення вартості компанії та цінності для суспільства у цілому. Слід
виділити три напрями створення спільної цінності:
1) переосмислення продуктів і ринків за рахунок пошуку соціальних проблем, коли
якісне обслуговування споживачів та внесок у спільне благо можуть бути досягнуті
паралельно;
2) переосмислення ефективності (продуктивності) у ланцюжку створення цінності за
рахунок одночасного підвищення соціальних, екологічних і економічних можливостей
учасників ланцюга постачання;
3) створення сприятливих умов для розвитку місцевих кластерів, у яких різні цілі
можуть бути досягнуті у співробітництві з постачальниками і місцевими інститутами [10].
Для кожного напряму ідентифікуються та відслідковуються соціальні та економічні
результати.
Аналіз концепції за методом SWOT дозволяє виявити її сильні та слабкі сторони (рис. 1).
СИЛЬНІ СТОРОНИ
-соціальні цілі визначаються на стратегічному
рівні;
- націленість на максимізацію прибутку;
- нерозривний зв'язок соціальної діяльності з
основною діяльністю підприємства;
- можливості для інновацій, застосування нових
технологій;
-пряма залежність між соціальним результатом та
ефективністю бізнесу;
- адаптованість можливостей
та підходів до створення спільної цінності для
кожної компанії(конкурентне перевага)

СЛАБІ СТОРОНИ
– потенціал та інструменти реалізації створення
спільної
цінності
знаходяться
у
стадії
формування;
– теоретичні перетини з існуючими
концепціями (КСВ, сталого розвитку,
зацікавлених сторін);
- складність уніфікації процесу управління ССЦ;
– не вирішує питання про виробників товарів з
сумнівною соціальною корисністю (алкогольна
та тютюнова продукція, зброя та ін.);
– передбачає обмежене інформування про
економічні результати діяльності

МОЖЛИВОСТІ
- підвищення довіри до бізнесу;
- розвиток культури інновацій;
- посилення прагнення бізнесу до сумлінних
практик та участі у розвитку суспільства;
– глобальне економічне зростання, освоєння
альтернативних джерел енергії, розвиток
унікальних підходів до проблеми бідності тощо;

ЗАГРОЗИ
- недооцінка важливості та суттєвості соціальних
проблем, виявлених при формуванні стратегії
створення спільної цінності;
- етичні дилеми, у тому числі коли соціальні та
економічні результати неможливо узгодити;
- використання концепціїCSVможе вимагати
багато часу та ресурсів для радикального
зміни процесу роботи

Рис. 1. Результати SWOT-аналізу застосування підприємствами концепції створення
спільної цінності
Джерело: складено авторами

Для підвищення конкурентоспроможності керівництву підприємства слід розробити і
впровадити таку систему КСВ, елементи якої були б дієвими та прямо впливали на економічну,
екологічну та соціальну результативність діяльності підприємства. Розробка такої системи
передбачає чітке визначення її мети, завдань та найбільш вагомих стейкхолдерів (рис. 2).
Для реалізації визначених завдань на підприємстві має бути створений спеціальний
підрозділ, який координуватиме вироблення пріоритетних напрямів КСВ, підготовку
внутрішніх документів, які регламентують КСВ (кодексу ділової етики, звітів у сфері сталого
розвитку тощо), зустрічі із стейкхолдерами з метою визначення їх інтересів, планування та
оцінку соціальної діяльності підприємства, розробку карти стейкхолдерів з визначенням
пріоритетів у відносинах з ними.
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Мета та завдання корпоративної соціальної відповідальності підприємств
Мета

Здійснювати позитивний внесок у соціально-економічний розвиток держави
та дотримуватися державних стандартів екологічної політики

Завдання

Стейкхолдери

1) формувати довготривалі довірчі
відносини із клієнтами та партнерами

Ділові партнери та клієнти

2) формувати суспільний інтерес до
чесного ведення бізнесу

Місцеві організації, громадські
організації, споживачі

3) інформаційна транспарентність

Акціонери, інвестори, ділові
партнери, персонал, держава,
громадські організації, засоби масової
інформації, споживачі

4) виконання соціальних програм

Персонал

5) формування щорічного звіту у сфері
сталого розвитку (нефінансового звіту)

Акціонери, інвестори, ділові
партнери, персонал, держава,
громадські організації, засоби масової
інформації, споживачі

Рис. 2. Мета та завдання корпоративної соціальної відповідальності підприємства
Джерело: складено авторами

Підвищення конкурентоспроможності підприємства можливе у результаті здійснення
ефективної політики у сфері КСВ, як комплексу заходів, що реалізуються добровільно та які
забезпечують ефективне рішення пріоритетних корпоративних соціальних завдань (внутрішня
політика) або суспільних проблем (зовнішня політика). Основними напрямами політики у сфері
КСВ є встановлення стандартів діяльності підприємства, які передбачають його
функціонування на основі гуманістичних принципів, зокрема піклування про колектив,
врахування інтересів стейкхолдерів, вплив на вирішення глобальних проблем суспільства,
інтеграція персоналу підприємства у межах концепції діяльності підприємства для успішної
реалізації цілей діяльності підприємства та особистих цілей працівників, забезпечення гідного
рівня життя працівників та членів їх сімей, попередження та профілактика кризових і
конфліктних ситуацій на підприємстві, створення сприятливих умов праці для членів
колективу, формування орієнтованої на персонал організаційної культури на підставі
гуманістичних принципів, мотивація персоналу.
Політику у сфері КСВ слід оцінювати за трьома аспектами;
- як соціальний обов’язок – у межах юридичних законів і законодавчих обмежень
ринкової економіки;
- як соціальну відповідальність – діяльність, пов’язану з випереджувальними вимогами
(до того, як соціальні очікування набудуть законодавчої форми);
- як соціальну чуйність – розробка і реалізація за ініціативою підприємства політик і
програм, спрямованих на мінімізацію побічних негативних наслідків їх теперішніх або
майбутніх дій, перш ніж ці наслідки приймуть кризові масштаби [12].
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Ефективна політика у сфері КСВ передбачає взаємодію підприємства і держави шляхом
дотримання правових і законодавчих норм; управління соціально-трудовими відносинами на
підприємстві; благодійну діяльність; добросовісне ведення бізнесу;екологічну політику, що
забезпечує природоохоронну діяльність.
Вказані напрями реалізації політики у сфері КСВ здійснюють сприятливий вплив як на
розвиток самого підприємства, так і на зміцнення його позиції з точки зору
конкурентоспроможності.
Оцінювання КСВ дозволить перевірити соціально відповідальну діяльність компанії у
частині виконання податкового, трудового та екологічного законодавства, стандартів, кодексу
корпоративного управління. Важливим джерелом інформації для оцінювання КСВ на
підприємствах є нефінансова звітність. Формування нефінансового звіту (Звіту у сфері сталого
розвитку) дозволить не тільки здійснювати оцінку проведених заходів корпоративної
соціальної відповідальності, але і покращити ділову репутацію та позиціонувати себе як
соціально відповідальну компанію. За допомогою звіту є можливість здійснити оцінку
корпоративної соціальної відповідальності, що передбачає визначення того, як успішно
компанія інтегрувала КСВ у свою діяльність.
Оцінювання ефективності соціально відповідальної діяльності зводиться до визначення
ефективності соціальних інвестицій, тобто відношення витрачених ресурсів до отриманого
результату.
Єдиної методики оцінки КСВ не існує. Слід виокремити метод, який ґрунтується на
використанні кількісно-якісних показників підприємств та індексний метод оцінки соціальних
інвестицій.
За першим методом за основу беруться фінансові та нефінансові показники діяльності
підприємств, які у тій чи іншій мірі відображають реалізацію окремих напрямів соціально
відповідального бізнесу. Кількісні аспекти свідчать, яка сума коштів інвестується у вирішення
соціальних завдань, а якісні – характеризують комплексність організації даного процесу. У
другому методі мова йде про розрахунок кількісних і якісних індексів соціальних інвестицій
(індекс питомих соціальних інвестицій (характеризує величину витрат на КСВ, яка припадає на
одного працівника підприємства), відношення соціальних інвестицій до сумарного обсягу
продажів (визначає питому вагу соціальних інвестицій до загальної величини виручки) тощо);
якісний індекс соціальних інвестицій (дозволяє визначити ступінь комплексності реалізації
концепції соціально відповідального бізнесу серед різних підприємств).
Також використовують експертні оцінки для аналізу рівня і якості КСВ. Методика з
використанням бальних оцінок опирається на комплекс показників, що характеризують
діяльність підприємства за напрямами (відповідальність перед споживачами, розвиток
людського капіталу, сумлінні ділові практики, корпоративне громадянство, екологія і безпека,
участь у розвитку громадянського суспільства). Для кожного із визначених аспектів
обираються показники обсягу, показники якості і показники ефективності КСВ. Ці показники
мають бути суттєвими і враховувати специфіку діяльності підприємства. Кожній групі
показників присвоюється базова сума балів, яка розподіляється між обраними показниками.
Після цього визначається питома вага та значення кожного з них, на підставі чого
здійснюються висновки.
Заслуговує на увагу також і оцінювання виконання підприємством принципів КСВ, які
закріплені в стандартах (прозорість, підзвітність, дотримання прав людини, повага інтересів
зацікавлених сторін, етичність поведінки, верховенство закону і міжнародних норм поведінки).
Висновки. Отже, корпоративна соціальна відповідальність є ефективним інструментом
організації бізнес-стратегії та підвищення конкурентоспроможності підприємств. Розробка та
реалізація корпоративної соціальної політики є важливим процесом, успішність здійснення
якого має прямий вплив на зміцнення ринкових позицій підприємства. Положення
корпоративної соціальної політики мають комплексно враховувати як шляхи максимізації
прибутку підприємства, так і напрями реалізації соціальних та природоохоронних програм.
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RESEARCH INTERNAL ENVIRONMENTAL OF THE FACTORY OF THE HEAT
POWER INDUSTRY
ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
To ensure economic independence, factories are forced to constantly monitor and increase the
economic efficiency of their activities. Despite the control and support of the state, the efficiency
activities of the factories heat industry, first of all, depends on the efficiency of the management of the
internal environment of the factories’ itself.
Research internal environmental it is possible to carry out at the expense of the analysis of
results of financial activity of the factory. Indicators of financial activity have low values. The factory
is completely dependent on external funds, which does not allow increasing its own profits and other
financial indicators. For in-depth research internal environmental of the factory it is necessary to
identify internal factors and research their impact on profitability activity of the factory.
Key words: heat power, factory, CHP, internal environmental, financial indicators, factors.
В сучасних умовах для забезпечення економічної незалежності підприємства змушені
постійно контролювати і підвищувати економічну ефективність своєї діяльності. Стратегія
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підприємств електроенергетичної галузі має передбачати створення комплексної системи
заходів, спрямованих на досягнення перспективних параметрів ефективності, реалізацію
головної мети підприємства. Незважаючи на контроль та підтримку держави ефективність
діяльності підприємств теплоенергетичної галузі (типовим представником якої є
досліджуване підприємство ПАТ „ДТЕЦ”), в першу чергу залежить від ефективності
управління внутрішнім середовищем самого підприємства. Виявлення внутрішніх чинників
впливу для інтенсифікації позитивних та нівелювання негативних явищ значно підвищить
рентабельність діяльності та конкурентоспроможність підприємства на сучасному ринку
послуг.
На поточний час, низька конкурентоспроможність підприємств комунальної
теплоенергетики гальмує її самостійний розвиток та модернізацію,що визначає актуальність
теми дослідження.
Дослідження
внутрішнього середовища можливо провести за рахунок аналізу
результатів фінансової діяльності підприємства. Отримані дані складуть основу для
виявлення основних факторів впливу на результати діяльності підприємства. Детальний
розгляд різних аспектів фінансової діяльності ПАТ „ДТЕЦ” вказує на присутність кризових
явищ у його діяльності; підприємство не отримує прибутку та не є рентабельним протягом
аналізованого періоду; в цілому фінансово-господарський стан товариства можна вважати
незадовільним. Ефективність діяльності підприємства недостатня для одержання прибутку.
Показники фінансової діяльності мають низькі значення. Підприємство повністю залежить
від зовнішніх коштів, що не дозволяє збільшити власний прибуток та інші фінансові
показники.
Для поглибленого дослідження внутрішнього середовища підприємства потрібно
виявити внутрішні чинники та дослідити їх вплив на рентабельність діяльності підприємства.
Реалізація дослідження впливу чинників на рентабельність діяльності підприємства можлива
на основі дефрагментації показника рентабельності та використанні відомих засобів
факторного аналізу. Визначивши, які фактори більш за все впливають на рентабельність,
розробляються засоби впливу на них.
Ключові слова: теплоенергетика, підприємство, ТЕЦ, внутрішнє середовище,
фінансові показники, чинники.
JEL Classification: D24; L25; L94; M11; О12
Formulation of the problem. The strategy of the factory of the heat power industry should
provide for the creation of a comprehensive system of measures aimed at achieving promising
efficiency parameters, realization of the main goal of the factory [1].
The main task of research of the internal environment of the factory – find ways to achieve a
long-term balance of interests of individual subjects of industrial relations and liquidation
contradictions between them through the creative use of their own potential [2]. This leads to the need
for research on general indicators activities that characterize the size, dynamics of sales, revenue,
profit, image of the factory.
Analysis of the recent researches and publications. Some components factors of the
problem of enterprise development, as "qualitative change of the internal aggregate of functionally
interconnected elements, connections and dependencies of the object" [3, с. 453] studied by wellknown domestic and foreign scientists N.V. Afanasjjev [4], M. Aljbert, M.Ju. Baskakova,
O.L. Ghaponenko [5], S.M. Illjashenko [2], V.V. Iljjin [6], E.A. Jerokhyna [7], F. Khedoury,
I.V. Kononenko [8], E.M. Korotkov [9], Ju.I. Kulaghin, M.O. Kyzym, Ju.S. Maslechenkov [10],
M Meskon [11], A.P. Pakrukhyn, V.S. Ponomarenko [12], A.V. Prakhovnyk [13],
O.V. Rajevnjeva [14], V.D. Roghozhyn, V.I. Rudyka, O.V. Shubravsjka [15], E.A. Smyrnov [16],
S.V. Snizhko [17], O.M. Trydid, V.O. Vasylenko [18].
Along with significant scientific of achievements of theoretical and applied research of
internal environmental of the factory as a qualitative positive change of the system, outside frontier of
the research of remained some of its components, concerning features of research of the factory of
certain industries.
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Formulation of the goals of the article. Determining the areas of influence on the efficiency
activities of the factories heat and power industry through research of the internal environment.
Presentation of the main research material. Factory JSC „DCHP” is a typical representative
of the heat power industry. The main ways activities of the factories is the production, transmission
and supply of heat and electricity energy are the housing-communal and industrial factories of the city.
Research internal environmental it is possible to carry out at the expense of the analysis of
results of financial activity of the factory. The obtained data will form the basis for identifying the
main factors influencing on results of activity of the factory. Calculation of basic financial-economic
indicators activity of the factory is based on the data annual financial statements presented in [19].
To assess the property status of the factories use the analysis assets of the balance. Indicators
that characterize the property status of the factories presented in the Tabl. 1.
Table 1. Indicators the property status of JSC „DCHP”
Indicator
Amount of economic monies which are at disposal of
factories (ths. UAH)
Insufficient asset (UAH)
Capital investments (UAH)
Capital output ratio (UAH)
Growth rate floating assets (%)
Ratio suitability of non-current assets
Ratio suitability of fixed assets
Ratio depreciation of fixed assets

last year
498603

current year
641982

∆, +/143379

106,9
3,8
0,26
143,7
0,15
0,17
0,83

107,9
6,1
0,16
134,9
0,11
0,17
0,83

1
2,3
-0,1
-8,8
-0,04
0
0

Calculated on the basis of data [19]

Amount of economic monies, which are at disposal of factories, has a tendency to increase.
This is evidence that the property potential of the factory is growing. Usage analysis of the basic
production assets on factory showed the effectiveness of their use, because capital investments in
current year increased and amounted to 6.1 UAH per unit of products.
Increase in current year of insufficient asset on 1 UAH, per employee, may indicate an
increase in the level of technical support of the factory. Increase of insufficient asset in the dynamics is
accompanied increased of capital investments, so, on the factory is observed of the insufficient level of
equipment. Growth rate floating assets has a negative character, as the volume of floating assets
dropped by 8,8 %.
Average ratio suitability of non-current assets constantly decreasing, which characterizes the
negative component in activity of the factory. Portion of fixed assets, which is suitable for operation in
the course of economic activity, has a positive trend and is 17 % of the main volume, but this does not
provide an effective level for the factories.
Very great values ratio depreciation of fixed assets negatively characterizes the financial
condition of the factory. Over the past years, 83 % of the value fixed fond write-off of on production.
The next step is to assess the liquidity of the balance of the analyzed factory.
Problem of the research of the balance in the process of consideration internal environmental
of factory arises in connection with the need to evaluate creditworthiness factory or its ability to timely
and fully pay for all its own liabilities. Therefore, liquidity is defined as the ability of a factory to pay
its short-term liabilities, selling their current assets [20].
During is to assess the liquidity calculated indicators are given in the tabl. 2.
The size of their own working capital has a negative trend and is characterized by negative
values. That is, the factory does not have the necessary the size of their own assets for financial of
their own working capital. This is evidence of the factory's dependence on external revenues.
Maneuverability of their working capital has a tendency to increase, indicating a decrease the size of
portion of working capital, which is in cash. Most portions of the assets are working capital and this
share is growing every year.
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Table 2. Indicators of liquidity of JSC „DCHP”
Indicator
The size of their own working capital (ths. UAH)
Maneuverability of their own working capital
Current liquidity ratio
Quick ratio
The cash ratio
Portion of working capital in assets

last year
-100062
-0,18
0,81
0,8
0,03
0,84

current year
-148885
-0,09
0,79
0,78
0,02
0,88

∆, +/-48823
0,09
-0,02
-0,02
-0,01
0,04

Calculated on the basis of data [19]

Current indicator of liquidity the balance is below the normative value, which indicates
illiquidity of the balance of the analyzed factory. Change current indicator of liquidity the balance
(from 0,81 to 0,79) did not approach to normative value, this indicates a negative trend during the
analyzed period. We can conclude, that assets factory is illiquidity, the factory is unable to meet its
short-term liabilities of working assets.
Quick ratio exceeds the theoretical value, which indicates the sufficiency of liquid assets of
the factories to cover its accounts payable. The dynamics quick ratio has a positive trend - during the
analyzed period there are no values lower than recommended.
The cash ratio is above the normative value, which indicates the normal ability of the factories
to repay current debt. That is, if all creditors of the factory at the same time would present their claims
to him, then the factory could repay all debts.
The next step is to research of the financial stability factory. Calculation results are given in
the tabl. 3.
Table 3. Indicators financial stability JSC „DCHP”
Indicator
Financial independence ratio (equity ratio)
Own funds attraction ratio (financial dependency)
Financial stability ratio
Indicator financial strength
Financial risk ratio
Indicator financial leverage
Debt-to-equity ratios
Long-term borrowing ratio

last year
-0,05
21,4
-0,04
1
20,7
0,07
21,4
1,04

current year
-0,12
8,47
-2,03
-2,07
-9,43
-4,81
-9,43
1,12

∆, +/-0,07
-12,93
-1,99
-3,07
-30,13
-4,88
-30,83
0,08

Calculated on the basis of data [19]

Equity ratio per all analyzed period was is below the normative value, which indicates
financial dependency factory from payable. Creditors will not be interested in investing in the
analyzed factory, because it will not be able to repay its debts at the expense of own funds. Financial
dependency ratio it has tends to decline, this is a sign of an increase in the quotient borrowing in
financing of factory.
The factory is financially unstable, because financial stability ratio has not acquired a value
higher than the norm. This indicator shows a negative trend reflected in minus values. It can be
concluded, that the factory is not provided with its own funds to repay the debt.
The factory is financially unstrengthen, which indicates financial strength ratio. The factory
depends from long-term liabilities, this conclusion can be drawn of indicator financial leverage, which
was greater than the normative value, but fell sharply to – 4,81.
Debt-to-equity ratios during the analyzed period decreasing, this indicates an increase in the
factory's dependence on external investors and creditors. This characterizes another indicator – longterm borrowing ratio, which it has tends to increase.
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In the Tabl. 4 are given main indicators profitability of the factory.
Table 4. Indicators of profitability JSC „DCHP”
Indicator
The net profit (ths. UAH)
Profitability of assets
Profitability of equity
Operating cost-effectiveness of sold products
Net cost-effectiveness of sold products
Gross value for sale
Calculated on the basis of data [19]

last year
453
-0,66
0,02
7
0,26
3,1

current year
0
0
0
0,1
0
0,08

∆, +/-453
0,66
-0,02
-6,9
-0,26
-3,02

The profit, which remains at the disposal of the factory after payment of taxes and deductions,
small. In current year factory received a loss of 63123 ths. UAH.
Profitability of assets has a depressive trend, which is evidence that demand for the factory's
products is falling and observed a surplus of assets. Level profitability of equity very low and it has
tends to decline. That is, the attractiveness of the enterprise for investment is low. In the average, on 1
UAH of equity, invested in assets, be related 0,036 UAH profit. Gross profits in revenues have tends
to decrease, which negatively affects the overall profitability of factory.
After analyzing the main indicators activities of the factories you can formulate the following
problems and ways to solve them: first, a significant problem of activity is the insufficient number of
current assets, including cash; secondly, the main problem low efficiency of their activities has
inefficient use of factories capacity. To solve this problem, the factories needs to increase production,
which this will reduce the cost of production, i.e. the factories will receive more profit [1]. This and is
the main opportunity to improve the financial condition of the factories.
Conclusions. Based on the analysis of the obtained indicators, we can conclude that the
factory does not have a stable financial position and financial stability. The reliability of the CHP is
suspicious, factory does not have a sufficient level ability to pay. The efficiency activity of the factory
is insufficient to obtain maximum profit. Indicators of financial activity have low values, due to
irrational methods allocation expenses. The factory is completely dependent on external funds, which
does not allow increasing its own profits and other financial indicators.
For the purpose of in-depth research internal environmental of the factory it is necessary to
identify internal factors and research their impact on profitability activity of the factory. Such research
can be implemented, for example, according to the method [20]. Realizing, what factors most affect
profitability, it is possible to determine the directions of influence on them.
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ КРАЇНИ
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF PUBLIC DEBT ON THE FINANCIAL SECURITY
OF THE COUNTRY
У статті розглянуті сутність та економічний зміст категорії «державний борг»,
сучасні тенденції у сфері зовнішніх боргів, що надалі поглиблюють проблеми у політичній,
економічній, фінансовій та валютній сферах економіки країни. З’ясовано, що обсяги боргових
зобов’язань в контексті фінансової безпеки країни перш за все повинні досліджуватися
відносно ВВП, який повною мірою відображає реальний економічний стан країни під впливом
інфляційних процесів. Спостереження структури державного боргу України за період 20112020 рр. показує про переважання зовнішнього боргу та поступове зростання його частки.
Здійснена оцінка показника державного боргу України у розрізі валютної структури, яка
показує, що левова частина боргових зобов’язань номінована у доларах США. Загроза
фінансовій безпеці для України залишається на високому рівні, оскільки нестабільність
валютного курсу збільшує суми погашення основних сум боргових зобов’язань та відсотків за
ними. Проведений аналіз показників державного боргу за період останніх 10 років свідчить про
інтенсифікацію загроз та ризиків фінансовій безпеці за рахунок зовнішнього кредитування
країни, а також високий рівень заборгованості України перед зовнішніми та внутрішніми
кредиторами. Вивчення показників як індикаторів фінансової безпеки за останні 5 років
свідчить про недостатній рівень боргової безпеки країни та наявність внутрішніх та
зовнішніх загроз фінансовій безпеці України. Визначено, що з боку уряду нагальним завданням є
оптимізація джерел фінансування державного боргу разом з одночасною розробкою чітких та
прозорих правил боргової політики щодо оцінки показників боргової безпеки й управління
фінансовими ризиками.
Ключові слова: фінансова безпека, боргова безпека, державний борг, зовнішній борг,
ризики, управління державним боргом.
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The article reviewed current trends in the field of external debt, which further exacerbate the
problems in the political, economic, financial and monetary spheres of the economy. This is primarily
due to the inefficient system of public debt management and leads to exceeding the threshold values of
debt security. It was found that the amount of debt in the context of financial security of a country
should first be studied in relation to GDP, what fully reflects the real economic situation in the
country under the influence of inflation. The share of public debt in recent years has exceeded 60 % of
GDP, which requires the government to take measures that would limit the possibility of borrowing in
order to reduce public and state-guaranteed debt. Observations of the structure of Ukraine's public
debt for the period 2011-2020 show the predominance of external debt and the gradual growth of its
share. The peak of the level of public debt of Ukraine beyond the border falls on the period 20142017, but as of 2020 this figure was 60.8 %.Ukraine's public debt ratio is estimated in terms of
currency structure, which shows that the major's share of debt in 2020 is denominated 46.22 % in US
dollars. The threat to financial security for Ukraine remains high, as exchange rate volatility
increases the repayment of principal and interest on debt.The analysis of public debt over the past 10
years shows the intensification of threats and risks to financial security by international financial
institutions through external lending, as well as the high level of Ukraine's debt to external and
domestic creditors. The study of indicators as indicators of financial security over the past 5 years
shows the insufficient level of budget security of the country and the presence of internal and external
threats to financial security of Ukraine.It is determined that the government's urgent task is to
optimize the sources of public debt financing together with the development of clear and transparent
rules of debt policy for the assessment of debt security indicators and financial risk management. The
result of such changes is expected to reduce the amount of credit borrowing and a positive impact on
the level of financial security of the state.
Key words: financial security; debt security; public debt; external debt; risks; public debt
management.
JEL Classification: E65; F52; F53; H63
Постановка проблеми. Сучасні тенденції у сфері зовнішніх боргів надалі поглиблюють
проблеми у політичній, економічній, фінансовій та валютній сферах економіки країни. Це
насамперед пов’язано з недостатньо ефективною системою управління державним боргом, що
спричиняє перевищення граничних значень показників боргової безпеки та негативно впливає
на фінансову безпеку країни. Загострення ситуації з державними боргами України потребує
критичного розгляду, а питання забезпечення безпечного рівня державних боргів та фінансової
безпеки України є актуальними й недостатньо розкритими.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням окремих аспектів
формування, управління та обслуговування здержавного боргу займалися такі вітчизняні та
західні науковці, як: О. Василик, Т. Вахненко, В. Гейць, Р. Барро, Дж. Кейнс, А. Лернер та ін.
Разом з тим, в умовах кризових явищ відсутній єдиний підхід вчених до методики розрахунку
показників боргової безпеки, особливо їх граничних значень. Загострюється проблема
виявлення та оцінки ризиків фінансової безпеки, залишаються актуальними питання оцінки
впливу державних запозичень на рівень фінансової безпеки.
Формулювання цілей дослідження. Метою статті є дослідження економічного змісту
державного боргу, визначення пріоритетних напрямів забезпечення фінансової безпеки
України під впливом державного боргу на основі результатів його оцінки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Критичним періодом стрімкого
накопичення державного боргу України став 2014 рік, що було підсилено політичними подіями
[1]. Згідно з чинним законодавством України, державний борг визначається як «загальна сума
боргових зобов’язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик)
станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення» [2]. Спостереження
структури державного боргу України (рис. 1) за період 2011–2020 рр. показує про переважання
зовнішнього боргу та поступове зростання його частки – від 41,48 % у 2011 р. до 49,3 % у
2020 р. та максимальне значення показника 58,91 % у 2017 р.
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Рис. 1. Частка зовнішнього державного боргу у структурі державного боргу за період
2011–2020 років, %
Джерело: побудовано авторами за [3]

Обсяги боргових зобов’язань в контексті фінансової безпеки країни перш за все повинні
досліджуватися відносно ВВП. Як показує діаграма рис. 2., частка державного боргу у останні
роки виходить за межу 60 % ВВП, що потребує від уряду здійснення заходів, які б обмежили
можливість здійснення запозичень з метою скорочення обсягів державного та гарантованого
державою боргу. Пік виходу рівня державного боргу України за граничну межу припадає на
період 2014–2017 рр., але вже з 2018 р. рівень державного боргу відносно ВВП встановився на
рівні 60 %, у 2019 р. він спадає до рівня 50,3 %, що є позитивною тенденцією. Станом на 2020
рік цей показник показав 60,8 %.
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Рис. 2. Динаміка частки сукупного державного боргу відносно ВВП, %
Джерело: побудовано авторами за [4]

Таким чином невід’ємним показником фінансової безпеки, відповідно й боргової
безпеки, є показник відношення державного боргу до ВВП, який повною мірою відображає
реальний економічний стан країни під впливом інфляційних процесів.
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Оцінка показника державного боргу України у розрізі валютної структури показує, що
левова частина боргових зобов’язань у 2020 році номінована у доларах США – 46,22 %, у
гривні – 39,23 %. Загроза фінансовій безпеці для України залишається на високому рівні,
оскільки нестабільність валютного курсу збільшує суми погашення основних сум боргових
зобов’язань та відсотків за ними. Рис. 3 ілюструє валютну структуру державного та
гарантованого державою боргу України у 2020 році.
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Рис. 3. Структура державного та гарантованого державою боргу України у розрізі валют
погашення у 2020 році, %
Джерело: побудовано авторами за [4]

Показники державного боргу в доларовому еквіваленті (див. табл. 1) свідчать, що є
тенденція постійного збільшення обсягу сукупного боргу, яка насамперед пов’язана із
знеціненням національної грошової одиниці, війною на Сході України та пандемією COVID-19.
Структура державного боргу при цьому зберігається майже незмінною.
Таблиця 1. Динаміка зміни обсягу державного боргу України у 2011–2020 рр., млн.дол. США
Сукупний
борг

Зовнішній
борг

Роки

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

млн.дол

+/-

59215,7
64495,3
73078,2
69794,8
65505,7
70970,9
76305,2
78323,0
84364,5
90255,4

4926,4
5279,6
8582,9
-3283,4
-4289,1
5465,2
5334,3
2017,8
6041,5
5890,9

приріст,
%
9,07
8,92
13,31
-4,49
-6,15
8,34
7,5
2,6
7,7
7,0

млн.дол приріст,
%
37474,5
7,81
38658,8
3,16
37536
-2,90
38792,2
3,35
43445,4
12,00
45604,6
4,97
48989,4
7,4
50462,5
3,01
48940,8
-30,2
53720,8
9,77

Джерело: складено авторами за [4; 5]

Внутрішній
борг
питома
питома
вага, % млн.дол приріст, вага, %
%
63,28 21741,2
11,32
36,72
59,94 25836,4
18,84
40,06
51,36 35542,2
37,57
48,64
55,58 31002,6 -12,77 44,42
66,32 22060,2 -28,84 33,68
64,26 25366,2
14,99
35,74
64,20 27315,8
7,7
35,80
64,43 27860,5
-2,0
35,57
58,01 35423,7
-21,4
41,99
59,52 36534,6
-3,0
40,48
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Управління державним боргом в Україні перш за все орієнтується на граничний рівень
60 %, який визначено Бюджетним Кодексом України [2]. Проведений аналіз показників
державного боргу за період останніх 10 років свідчить про інтенсифікацію загроз та ризиків
фінансовій безпеці з боку міжнародних фінансових організацій за рахунок зовнішнього
кредитування країни, а також високий рівень заборгованості України перед зовнішніми та
внутрішніми кредиторами. Про високі загрози фінансовій безпеці та ймовірність фінансової
дестабілізації економіки насамперед свідчать обсяги зовнішнього боргу України – 1258,5 млрд.
грн. (53,7 млрд. дол. США) та обсяги загального боргу 2551,9 млрд. грн. за результатами оцінки
показників 2020 року, що практично в 2 рази більше ніж обсяг міжнародних резервів НБУ.
Рекомендації Кабінету Міністрів України щодо впливу політики державних запозичень
та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України, затверджені Радою НБУ,
визначають «безпечний рівень боргу як такий його рівень, при якому держава може своєчасно і
в повному обсязі виконувати свої боргові зобов’язання без допомоги міжнародних фінансових
організацій, без проведення реструктуризації цих зобов’язань чи оголошення дефолту;
здійснювати державні запозичення на ринках капіталу за прийнятними відсотковими ставками»
[6].
Результати багатьох наукових досліджень доводять, що «економічно безпечний рівень
державного і гарантованого державою боргу для України становить близько 35 % від ВВП» [7].
Світова статистика показала, що європейські країни світу з показниками, які перевищували
рівень державного боргу 35 % оголошували дефолт або зверталися до міжнародних фінансових
організацій за допомогою. Такий досвід мала й Україна.
Видатки державного бюджету України на обслуговування та погашення державного боргу
України з 2010 по 2020 р. зросли більше ніж у 10 разів. Порівняння видатків державного бюджету
на погашення та обслуговування державного боргу з іншими видатками державного бюджету
дозволяє зробити висновки щодо тенденції до постійного збільшення частки видатків на
погашення й обслуговування державного боргу у видатках державного бюджету. Зазначимо, що
витрати на обслуговування боргу у 2020 р. – 119,7 млрд грн. профінансовано майже на одному
рівні з видатками на оборону (120,3 млрд грн.). Так, у 2014–2019 рр. обсяг видатків на оборону
є нижчими від обсягу видатків на обслуговування боргу на 42,3 %, 38,46 %, 38,0 %, 33,3 %,
29,2 % та 11 % відповідно.
За результатами аналізу бюджетних показників 2020 р. зрозуміло, що суми видатків на
оборону та обслуговування державного боргу майже зрівнялися та становили 120,3 та 119,7
млрд.грн відповідно. Погашення державного боргу у 2020 р. на суму 385,5 млрд.грн. перевищує
обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення у сумі 322,7 млрд.грн.
Важливим етапом оцінки впливу державного боргу на фінансову безпеку країни є
розрахунок індикаторів боргової безпеки для визначення рівня бюджетної безпеки України.
Вивчення показників як індикаторів фінансової безпеки за останні 5 років свідчить про
недостатній рівень бюджетної безпеки країни та наявність внутрішніх та зовнішніх загроз
фінансовій безпеці України (табл. 2).
Аналіз та оцінка показників-індикаторів боргової безпеки за даними табл.. 2 показали,
що результат показника відношення загального обсягу державного боргу до ВВП у 2016 році
виходив за межу нормативного значення приблизно на 21 %, у період 2018–2019 рр. показники
відповідають значенням оптимуму.
Іншим важливим індикатором боргової безпеки є рівень відношення обсягу валового
зовнішнього боргу до ВВП. Період дослідження засвідчив, що рівень цього показника за 5
останніх років не досягав оптимального значення, а результат розрахунку цього індикатора за
2019 рік виходив за межі нормативу майже на 50 %. Співставлення міжнародних резервів та
валового зовнішнього боргу в абсолютному значенні мало результат у 2016–2018 рр., що не
відповідає нормативним, але є помітна тенденція до покращення цього показника у 2019–2020
рр. Рівень зовнішньої заборгованості на 1 особу за період 2016–2020 рр. показав критичні
значення – середнє значення за останні роки 2805 дол. США при нормативному значенні 200
дол. США, що говорить про перевищення допустимої норми у 10 разів.
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Таблиця 2. Динаміка зміни показників боргової безпеки України за 2016–2020 рр.

№

Показники

Норматив
Розрахунок
світова
Україна практика 2016 р.2017 р.2018 р.2019 р. 2020 р.

Відношення загального обсягу
1 державного боргу до ВВП, %

≤60

≤50–60

Відношення обсягу валового
2 зовнішнього боргу до ВВП, %

≤25–30

–

-

≤11

9,2

1 000

1 000

>20

≤200

Середньозважена дохідність
3 облігацій внутрішньої
державної позики на
первинному
% Markets
Індекс EMBIринку,
(Emerging
4 Bond Index) + Україна
Відношення обсягу офіційних
5 міжнародних резервів до обсягу
валового зовнішнього боргу, %
Рівень зовнішньої
6 заборгованості на одну особу,
дол. США

81

71,8

60,9

50,3

61,0

121,7 103,9

87,7

79,2

81,0

10,5

17,8

16,9

10,2

860

574

571

457

345

>20–25

13,1

16,1

18,2

20,8

23,3

≤200

2660

2744

2713

2897

3009

Джерело: розраховано авторами за [8]
Першочерговими напрямами оптимізації рівня та структури державного боргу на нашу
думку є:
- розгляд боргової політики держави у нерозривному взаємозв’язку з бюджетною
політикою та основними принципами бюджетної системи – публічності та прозорості,
збалансованості, обґрунтованості [9];
- зміна валютної структури боргових зобов’язань на користь національної валюти з
метою зменшення ризиків зміни обсягів виплат за рахунок коливання валютного курсу;
- пошук внутрішніх ринкових джерел фінансування запозичень;
- підсилення інвестиційної привабливості національної економіки.
З боку уряду нагальним завданням є оптимізація джерел фінансування державного
боргу разом з одночасною розробкою чітких та прозорих правил боргової політики щодо
оцінки показників боргової безпеки й управління фінансовими ризиками. Результатом таких
змін очікується зменшення обсягу кредитних запозичень та позитивний вплив на рівень
фінансової безпеки держави.
Висновки. Отже, державний борг є важливим інструментом регулювання економіки,
тому першочерговим завданням для уряду повинно стати ефективне регулювання його впливу
на фінансову безпеку в країні. Очікувати досягнення нормативу показників-індикаторів
боргової безпеки можливо за умови розвитку внутрішнього фінансового ринку, політики
стимулювання залучення інвестиційних та кредитних ресурсів за помірними відсотковими
ставками. Розробка заходів, що б дозволили запобігти зростанню державного боргу в Україні та
мінімізації ризиків та загроз фінансовій безпеці країни, повинна будуватися на сучасних
формах взаємодії фінансових інституцій та структур з фінансового моніторингу. Про високі
ризики та загрози фінансовій безпеці, втрати платоспроможності держави та її дефолту свідчать
індикатори боргової безпеки за 2016–2020 рр. Напрямами подальших наукових пошуків є
дослідження оцінки та моніторингу фінансової та боргової безпеки, визначення
конструктивних шляхів оновлення боргової політики держави з метою ефективного управління
державним та гарантованим боргом України в умовах пакндемії.
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ
РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
FORMATION OF INFORMATION SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE
У статті розкрито методологічні, методичні, організаційні та технологічні аспекти,
пов’язані з формуванням інформаційного продукту, який генерується в управлінському обліку.
У результаті розкриття методологічного аспекту визначено концептуальні положення
управлінського обліку з урахуванням принципів сталого розвитку. Проаналізовані методи
управлінського обліку, які забезпечують формування інформації про вартість підприємства
та рівень впливу на неї екологічних і соціальних чинників. Висвітлено сутність організаційного
та технологічного аспектів дослідження управлінського обліку як елементу облікової
підсистеми у системі інформаційного забезпечення сталого розвитку. Доведено, що тільки у
результаті комплексного підходу до побудови управлінського обліку на підприємстві може
бути сформована інформація, яка забезпечить управлінський персонал для прийняття
ефективних рішень у сфері економічних, екологічних і соціальних аспектів діяльності
підприємства.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, управлінський облік, інформація, концепція
управлінського обліку, методи.
The article substantiates the conceptual provisions of management accounting, taking into
account the socially oriented approach, which will provide solutions to management problems that
arise in the process of achieving sustainable development goals. Methodological, methodological,
organizational and technological aspects related to the formation of the information product
generated in management accounting are revealed. The concepts of management accounting related
to the function of management accounting, the use of results, process and technology, the potential of
the function are considered. As a result of the disclosure of the methodological aspect, the conceptual
provisions of management accounting are determined, taking into account the principles of
sustainable development. The essence of management accounting, the purpose and tasks of its
maintenance which consider the certain purposes of sustainable development of the enterprise are
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defined. The subject, objects, elements of the method, functions and principles of management
accounting, taking into account the socially oriented approach, are revealed. The methods of
management accounting are analyzed, which provide the formation of information about the value of
the enterprise and the degree of influence of environmental and social factors on it. Methods of target
costing, Kaiser costing, JIT, the concept of strategic cost management, the system of balanced scores,
benchmarking are considered. Emphasis is placed on the relevance of strategic management
accounting, which will ensure the solution of sustainable development of the enterprise. The essence of
organizational and technological aspects of the study of management accounting as an element of the
accounting subsystem in the system of information support of sustainable development is highlighted.
The evaluation of classical and compilation approaches within the organizational aspect of
management accounting is carried out. It is proved that only as a result of a comprehensive approach
to the construction of management accounting at the enterprise can be formed information that will
provide management staff to make effective decisions in the field of economic, environmental and
social aspects of the enterprise.
Key words: information support, management accounting, information, concept of
management accounting, methods.
JEL Classification: М11; М15; М41
Постановка проблеми. Успіх діяльності підприємства залежить від уміння приймати
ефективні управлінські рішення, які базуються на інформації, що формується в системі
інформаційного забезпечення управління підприємством, однією із складових якої є облікова
підсистема. Важливим елементом облікової підсистеми є управлінський облік, який надає
можливість здійснювати ефективне управління підприємством, зокрема, дозволяє здійснювати
об’єктивну оцінку стану підприємства, його потенційні можливості, виявити сильні та слабкі
сторони у діяльності, скорегувати показники, оптимізувати бізнес-процеси. Водночас, в умовах
орієнтації підприємства на досягнення визначених цілей сталого розвитку, постає завдання
щодо формування та розвитку соціально-орієнтованого підходу в управлінському обліку.
Зважаючи на це, актуальними є питання розвитку управлінського обліку в системі
інформаційного забезпечення сталого розвитку підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями теоретико-методологічних
(концептуальних) положень формування та розвитку управлінського обліку займалися такі
науковці як Р.Ф. Бруханський [1], С.В. Булгакова [2], М.А. Вахрушина [3], С.Ф.Голов, К. Друрі,
Л.М. Кіндрацька, С.І. Крилов [4], О.А. Лаговська, Л.В. Нападовська [5], Н.Л. Правдюк [6], М.С.
Пушкар [7], С.П. Суворова [8], О.В. Фоміна [9], М.С. Чумаченко [10] та ін.
Аналіз їхніх наукових праць свідчить, що головним призначенням управлінського
обліку є генерування інформації для зацікавлених користувачів для прийняття ними
ефективних управлінських рішень оперативного, тактичного та стратегічного характеру.
Водночас потребують подальшого дослідження питання формування концептуальних
положень управлінського обліку, інформаційні можливості якого забезпечують інформаційні
потреби для прийняття управлінських рішень у сфері досягнення цілей сталого розвитку.
Формулювання цілей статті. Метою статті є обґрунтування концептуальних положень
управлінського обліку з урахуванням соціальноорієнтованого підходу, що забезпечить
вирішення управлінських проблем, які виникають в умовах вибору підприємством стратегії,
спрямованої на його сталий розвиток.
Виклад основного матеріалу дослідження. Управлінський облік є важливою
складовою оцінки та аналізу діяльності господарюючого суб’єкта. При цьому управлінський
облік можна визначити як сукупність методів та інструментів, які дозволяють керівництву
ефективно управляти ресурсами підприємства для максимізації прибутку з урахуванням
принципів соціальної відповідальності компанії. Це обумовлює якісно новий підхід до
побудови системи управлінського обліку на підприємстві у сучасних умовах розвитку ринкової
економіки. Головне призначення управлінського обліку полягає в забезпеченні менеджменту
підприємства вичерпною фінансовою та нефінансовою інформацією для прийняття
управлінських рішень.
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Ефективна побудова управлінського обліку в компанії забезпечить керівництво
підприємства інформацією, яка дозволить контролювати і прогнозувати фінансові показники
діяльності підприємства, визначати собівартість продукції, а також витрати за елементами,
розраховувати показники діяльності підприємства та визначати проблемні місця, здійснювати
ефективне управління грошовими потоками. Управлінський облік дозволить також впровадити
на підприємстві систему бюджетування та побудувати систему якісного внутрішнього
контролю на підприємстві, що забезпечить можливість оперативного прийняття управлінських
рішень та, відповідно, розробку ефективної стратегії розвитку компанії.
Підприємство самостійно визначає принципи організації та методи ведення
управлінського обліку. Побудова системи управлінського обліку залежить від таких факторів
як стратегічні цілі та потреби підприємства, сфера та масштаб діяльності, організаційна
структура, корпоративна політика підприємства.
Формування інформаційного продукту у результаті ведення управлінського обліку,
який задовольнятиме потреби внутрішніх стейкхолдерів щодо можливості сприяти вирішенню
проблем, які торкаються економічних, екологічних та соціальних аспектів діяльності,
досягається поєднанням його методологічного, методичного, організаційного та технологічного
аспектів.
Методологічний підхід до дослідження управлінського обліку в системі інформаційного
забезпечення управління сталим розвитком обумовлює необхідність визначення його
теоретико-методологічних (концептуальних) положень з урахуванням принципів сталого
розвитку.
Концептуальне підґрунтя управлінського обліку формують чотири групи концепцій (рис. 1).
Концепції управлінського обліку
- пов’язана з функцією управлінського обліку (орієнтує управлінський облік на
продуктивність ресурсів, створення доданої вартості, взаємозв’язок господарських
процесів у межах вартісного ланцюжка та їх зв'язок з технологіями та стратегіями щодо
продуктів, а також зосередження уваги на командних цілях та діях)
- пов’язана використанням результатів (передбачає використання результату здійснення
функцій управлінського обліку з точки зору підзвітності, результативності та порівняння
з еталоном)
- пов’язана з процесом і технологією (є основою для розробки технологій, які
використовуються управлінським обліком та пояснює його зв'язок з іншими процесами
управління)
- пов’язана з потенціалом функції (розглядає потенціал, необхідний для ефективного
виконання функцій управлінського обліку з позицій компетентності, безперервного
вдосконалення, творчих можливостей та критичної свідомості)

Рис. 1. Концептуальне підґрунтя управлінського обліку
Джерело: узагальнено авторами на підставі [11]

Управлінський облік логічно представляти, як систему виявлення, вимірювання,
накопичення, аналізу, підготовки та подання інформації про економічну, екологічну та
соціальну результативність господарської діяльності, на підставі якої суб'єктами управління
ухвалюються оптимальні управлінські рішення, спрямовані на досягнення цілей сталого
розвитку [4]. Зміст управлінського обліку може змінюватися залежно від цілей управління і
обраної стратегії компанії. Водночас ознаки, які характеризують його як цілісну підсистему в
системі інформаційного забезпечення підприємства залишаються незмінними. До них слід
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віднести повноту і прозорість інформації, цілеспрямованість та практичне відображення
економічних процесів на підприємстві.
Концептуальні засади управлінського обліку в системі інформаційного забезпечення
управління сталим розвитком з урахуванням обраної підприємством стратегії сталого розвитку
наведені на рис. 2.
Управлінський облік
Мета – надання суб'єктам управління повного комплексу фактичних, планових і
прогнозних даних про економічні, екологічні та соціальні аспекти господарської
діяльності як економічної та виробничої одиниці у цілому і в розрізі функціональних
підрозділів для забезпечення можливості ухвалювати оптимальні управлінські рішення,
спрямовані на досягнення цілей сталого розвитку
Завдання – формування інформації про доходи та витрати, у тому числі екологічного та
соціального характеру у вигляді інформації, придатної для вирішення управлінських
проблем;
- забезпечення інформацією суб'єктів управління для контролю поточної діяльності
організації у цілому та у розрізі її окремих підрозділів, видів діяльності, для оптимізації
використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
- формування інформації для виміру та оцінки ефективності господарювання у цілому, у
розрізі економічних, екологічних та соціальних аспектів діяльності та у розрізі центрів
відповідальності
Предмет – виробнича діяльність у розрізі економічних, екологічних та соціальних
аспектів організації та її підрозділів у процесі всього циклу управління
Об’єкти – виробничі, фінансові, трудові ресурси, витрати, доходи, господарські операції
(соціально-економічні та екологічні процеси)
Елементи методу – документування, інвентаризація, калькулювання, оцінка,рахунки,
подвійний запис, нормування, планування, контроль, прийоми економічного аналізу,
звітність
Функції – основні: інформаційна; контрольна; похідні: прогнозна, пізнавальна;
додаткові: комунікаційна, аналітична, підготовка управлінських рішень
Принципи – методологічної незалежності, комунікації, використання релевантної
інформації, орієнтації на досягнення цілі, оцінка результатів діяльності, результативність

Рис. 2. Теоретико-методологічні положення управлінського обліку в умовах реалізації
підприємством стратегії сталого розвитку
Джерело: узагальнено авторами на підставі [1;3;5-7, 9]

Вищезазначені теоретико-методологічні положення управлінського обліку вказують на
його важливу роль для менеджменту підприємства як необхідної складової у системі
інформаційного забезпечення управління сталим розвитком компанії. При цьому значення
управлінського обліку не слід перебільшувати шляхом надання йому ознак окремої системи
для управління підприємством, не пов’язаної з обліково-аналітичною системою.
Ефективність використання можливостей управлінського обліку у результаті його
впровадження у практичну діяльність залежить і від методичного аспекту, який передбачає
необхідність вибору таких методик його ведення, які б забезпечили відповідних стейкхолдерів
інформацією про сталий розвиток. Традиційні методики надають можливість визначити
собівартість продукції та здійснювати облік витрат за центрами відповідальності, що дає
можливість визначити стан підприємства на поточний момент часу. Водночас результати їх
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використання не дають змогу у повному обсязі досягти мети управлінського обліку, яка тісно
пов’язана з необхідністю використання підприємством у своїй діяльності принципів сталого
розвитку. За цих умов важливого значення набуває використання сучасних методик ведення
управлінського обліку, які дозволять визначити вартість підприємства та вплив на неї екологосоціальних факторів (рис. 3).
Методи управлінського обліку
таргет-костинг (цілісна концепція управління, яка підтримує стратегію зниження витрат
та реалізовує функції планування нових продуктів, превентивного контролю витрат і
калькулювання цільової собівартості відповідно до ринкових реалій)
кайзер-костинг (метод, який передбачає забезпечення необхідного рівня собівартості
продукта та пошук можливостей зниження витрат до певного цільового рівня)
just-in-time (JIT) (збалансована система, за допомогою якої забезпечуються потреби
менеджерів в прийнятті ефективних управлінських рішень про вид, ціну, вартість і
шляхи збуту продукції)
концепція стратегічного управління витратами (SCM)
система збалансованих показників (забезпечує функції збору, систематизації і аналізу
інформації, необхідної для прийняття стратегічних управлінських рішень)
бенчмаркінг (система, спрямована на визначення, розуміння та адаптацію кращих
прикладів ефективного функціонування компаній з метою підвищення результативності
власної діяльності)

Рис. 3. Методи управлінського обліку
Джерело: складено авторами

Значення управлінського обліку для реалізації концепції сталого розвитку зростає також
і через використання інноваційних методик, які здатні представити процес пізнання
економічних, екологічних і соціальних явищ і фактів. При цьому актуальними є методики, які
дозволяють здійснювати стратегічне управління витратами, доходами і результатами діяльності
компанії [13, с.13-14]. За цих умов важливого значення набуває стратегічний управлінський
облік, як окремий інформаційний контур управлінського обліку. Управлінський стратегічний
облік є інформаційним підґрунтям стратегічних управлінських рішень. Він генерує інформацію
не тільки про внутрішнє середовище підприємства, але й про зовнішнє, що забезпечує
комплексність та повноту інформаційного продукту, який формується. Крім того, можливості
стратегічного управлінського обліку спрямовані на обліку невизначеності, в якій може
функціонувати підприємство та розробку стратегії управління ризиками.
Отже, управлінський облік, а в його складі стратегічний управлінський облік,
перетворюється на важливу складову в системі обліково-аналітичного забезпечення сталого
розвитку, яка є основою формування інформації для обґрунтування правильності рішень.
Важливим аспектом впровадження управлінського обліку в практику діяльності є
визначення його організаційних аспектів, які торкаються безпосередньої побудови облікового
процесу через встановлення умов та елементів його здійснення. Організація управлінського
обліку має враховувати інформаційні потреби менеджменту підприємства, технології
діяльності, а також кваліфікацію облікового персоналу.
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Аналіз наукових джерел дає підстави зробити висновок про наявність двох підходів
організаційного аспекту побудови управлінського обліку: класичного та компіляційного
(рис. 4).
Підходи до організаційного аспекту побудови управлінського обліку

Класичний підхід

Компіляційний підхід

Забезпечення результативності та
ефективності діяльності підприємства у
процесі управління витратами, доходами і
показниками результативності діяльності
через вплив як на витрати, так і на доходи

Система управлінського обліку орієнтована на
досягнення стратегічних, тактичних і
оперативних цілей підприємства і являє собою
симбіоз міждисциплінарних знань з планування,
управління, обліку, контролю, аналізу,
маркетингу, логістики, фінансів, управління
якістю, інтелектуальним капіталом; активами,

Фіксація всіх операцій, пов'язаних з
виробництвом і реалізацією продукції, робіт,
послуг для визначення можливих резервів
підвищення рівня рентабельності як окремих
видів продукції, робіт, послуг, так і загалом
господарської діяльності підприємства

Включає управління якістю, інтелектуальним
капіталом; активами, витратами, стратегічне
управління, контроль грошових потоків і
дебіторської заборгованості, оцінку діяльності
підприємства, управління процесом максимізації
ринкової вартості компанії, планування діяльності

Рис. 4. Підходи до організаційного аспекту побудови управлінського обліку
Джерело: складено авторами на підставі [14]
Класичний підхід передбачає такі напрями організації управлінського обліку, як облік
доходів і витрат за їх видами, за центрами відповідальності та за їх носіями.
Компіляційний підхід передбачає, що управлінський облік формує інформацію про всі
об’єкти управління підприємством і ґрунтується на таких положеннях:
- урахування особливостей діяльності компанії;
- гнучкість та адаптація до змін умов та вимог ринкового середовища;
- формування фінансових та нефінансових показників;
- зрозумілість та доступність методів управлінського обліку для менеджерів будь-якої
ланки.
Зважаючи на це, реалізація принципів сталого розвитку уможливлюється через
застосування класичного підходу до управлінського обліку, оскільки компіляційний підхід
передбачає заміну всієї системи управління компанією.
Технологічний підхід до дослідження управлінського обліку передбачає необхідність
визначення прогресивних інформаційно-комп’ютерних систем і технологій, використання яких
сприятиме отриманню повної інформації для ефективного управління компанією. Результати
досліджень свідчать, що 90 % робочого часу та ресурсів у процесі здійснення бухгалтерського
обліку витрачається на побудову та ведення управлінського обліку [15, с.5]. За цих умов обрані
технології ведення управлінського обліку мають відповідати вимогам, що висуваються до
формування обліково-аналітичної системи як інформаційного підґрунтя сталого розвитку
підприємства.
Висновки. Забезпечення сталого розвитку підприємства може бути досягнуто за умови
ефективного управління і контролю за веденням його діяльності. Саме управлінський облік
може забезпечити формування інформації для прийняття соціально відповідальних рішень
керівництвом підприємства, оскільки він має у своєму арсеналі необхідні інструменти та
методи, які спрямовані на збір, групування та узагальнення фінансової та нефінансової
інформації з метою управління соціально відповідальною діяльністю та відображення
показників про неї у зовнішній та внутрішній звітності.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПОБІЧНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ
ORGANIZATION OF ACCOUNTING BY-METALLURGICAL PRODUCTS
В роботі за даними достовірної бухгалтерської звітності ПАТ «Дніпровський
меткомбінат» здійснено дослідження особливостей організації обліку виробництва побічної
металургійної продукції та розглянуто принципи формування виробничих витрат в системі
рахунків
обліку.
Надана
характеристика
організаційно-управлінської
структури
металургійного підприємства; оцінено вид діяльності та асортиментність випуску продукції.
Вивчено основні принципи, оцінені елементи облікової політики підприємства та
охарактеризовано наказ «Про організацію обліку металургійного підприємства» в частині
облікового відображення готової металургійної продукції. Відмічене, що організація обліку на
великому металургійному підприємстві формується з використанням морально застарілої
системи регістрів – журналів-ордерів, які були введені до системи обліку ще в минулому
столітті. Такий підхід до організації обліку не є порушенням діючого законодавства, але
надто трудомісткий, деякі операції в різних журналах дублюються, а їх паперове
відображення потребує додаткових витрат. Положення про облікову політику на комбінаті
затверджено у відповідності до НП(С)БО та з урахуванням положень міжнародних
стандартів фінансової звітності МСФЗ.В процесі здійсненого дослідження дійшли висновку,
що бухгалтерський облік побічної продукції доменного виробництва здійснюється одночасно з
виробництвом основної металургійної продукції. Сформувавши журнали бухгалтерських
проведень, встановлено що побічна продукція обліковується з виробництва як готова, а потім
відправляється на доведення до певної кондиції знову у виробництво. Такий підхід в обліку є
нераціональним та не може адекватно відображувати виробничий процес. Тому, в роботі
запропонований обліковий алгоритм удосконалення кореспонденції обліку побічної продукції та
розроблено бухгалтерські записи формування достовірної вартості побічної продукції (шлаку).
Ключові слова: металургійне підприємство; регістри обліку; бухгалтерський запис;
готова продукція; напівфабрикати; виробничі запаси; облікова політика; шлак; НП(С)БО.
In the work according to the reliable financial statements of PJSC "Dnipro Metallurgical
Plant" a study of the peculiarities of the organization of accounting for the production of by-products
of metallurgical products and considered the principles of formation of production costs in the system
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of accounts. The characteristic of organizational and administrative structure of the metallurgical
enterprise is given; the type of activity and assortment of production output are estimated. The basic
principles, elements of the accounting policy of the enterprise are studied and the order "About the
organization of the account of the metallurgical enterprise" in the part of accounting display of
finished metallurgical production is characterized. It is noted that the organization of accounting at a
large metallurgical enterprise is formed using an obsolete system of registers - journals-orders, which
were introduced into the accounting system in the last century. This approach to the organization of
accounting is not a violation of applicable law, but too time-consuming, some transactions in different
journals are duplicated, and their paperwork requires additional costs. Regulations on the accounting
policy of the plant were approved in accordance with the NP (S) BU and taking into account the
provisions of international financial reporting standards IFRS. In the course of the research it was
concluded that the accounting of by-products of blast furnace production is carried out simultaneously
with the production of basic metallurgical products. Having formed the logs of accounting entries,it is
established that by-products are accounted for from production as finished, and then sent to bring to a
certain condition back into production. This approach to accounting is irrational and can not
adequately reflect the production process. Therefore, the accounting algorithm of improvement of
correspondence of the account of by-products is offered in work and accounting records of formation
of reliable cost of by-products (slag) are developed.
Key words: metallurgical enterprise; accounting registers; accounting record; final product;
semi-finished products; inventories; accounting policy; slag; NP(S)BO.
JELclassification: L41, L49
Постановка проблеми. В основі формування сучасної економіки будь-якої країни є
продукуючі сили та певні відносини між ними. Саме виробничі підприємства формують
бюджети країн, продукуючи матеріальні блага та послуги. Тому, виробництво матеріальних
благ, а отже і промисловість є головною структурною ланкою виробничо-господарського
комплексу України. На сьогодні в країні нараховується біля 20 великих галузей промисловості,
близько 150 підгалузей і більше ніж 300 виробництв, які приймають участь у виробництві
матеріальних благ та випускають промислову продукцію.
Як відомо, отримання доходу, прибутку є стратегічною ціллю cтворення будь-якого
суб’єкта підприємницької діяльності. Такі підходи сучасного менеджменту можливі завдяки
виробництву готової продукції, а також певного виконання робіт або необхідного виробництва
послуг.
Тому, на наше глибоке переконання, в сучасних економічних умовах саме, виробництво
є модальним процесом утворення матеріальних і суспільних благ, які і мають забезпечити
необхідний продуктивний рівень життя населення та функціонування держави в цілому. А
розвиток промислового виробництва неможливий без виготовлення конкурентоспроможної
продукції та її ефективної (маржинальної) реалізації на ринках збуту.
Тож, однією з обов’язкових умов процесу виробництва, а особливо це стосується
металургійних підприємств є наявність певної сукупності на постійному порядку предметів
праці, виробничих запасів, так як сировина, матеріалами, напівфабрикати, комплектуючі
вироби, без яких не має можливості запускати процес виробництва металургійної продукції.
Виходячи з того, що виробничі запаси промислових підприємств, які формують прямі
матеріальні витрати становлять левову частку в складі майна, що відображено в балансі і
впливають на результати загальногосподарської діяльності та реальний фінансовий стан
підприємства (залишки оборотних коштів, темпи їх обігу, собівартість, прибуток,
рентабельність тощо). А собівартість виготовленої продукції на більше як половину
складається із виробничих запасів. То основними вимогами до виробничих запасів, які
забезпечують металургійне виробництво є підтримка ритмічного, постійного та безперебійного
процесу виробництва.
Відомо, що технологія металургійного виробництва може забезпечувати вихід
виробничої, зокрема металургійної продукції за різним асортиментом, тобто витрачаючи певну
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сукупність однакових матеріалів можна виготовити основну продукцію та побічну, тобто
супутню. Маємо наголосити, що таке виробництво можливе з однієї і тієї ж сировини.
Тобто, супутня продукція не є метою виробництва, вона потребує додаткової обробки
для перетворення в закінчений продукт, проте і в початковому вигляді може бути реалізована
споживачам. Зазвичай її отримують уже на завершальних стадіях виробництва [3,4].
Це зумовлює необхідність по-новому визначити роль, місце і зміст обліку супутньої
продукції та аудиту виробничих запасів. Адже, оптимізація та контроль виробничих запасів – є
одним із важливих факторів зменшення собівартості продукції й покращення результатів
діяльності підприємства. Вище викладене підтверджує актуальність обраної теми дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку й аналізу, що поєднані з
управлінням виробництва побічної продукції займалося багато національних та міжнародних
вчених, що відображено в багатьох наукових працях. Так, проблематика обліку витрат є
модальною у працях М. Білухи, М. Дем’яненка, П. Гайдуцького, П. Герасима, Г. Кірейцева,
М. Кужельного, В. Лінника, Ю. Осадчого, В. Пархоменка, М. Пушкаря, П. Саблука, В. Швеця,
О. Шпичака.
Формулювання цілей дослідження. Метою статті є аргументування теоретичних
тверджень та представлення практичних розробок з удосконалення процесу обліку побічної
продукції для оптимального інформаційного підтримування процесу управління діяльністю
металургійного підприємства за достовірними даними ПАТ «Дніпровський меткомбінат».
Виклад основного матеріалу дослідження. Об’єктом дослідження є велике
металургійне підприємство ПАТ «Дніпровський меткомбінат» [6]. Маючи на меті проблеми
подолання неефективного споживання ресурсів, які використовуються на виробництві
більшість суб’єктів господарювання, в тому числі і об’єкт дослідження, окрім виробництва
головної продукції, виробляють ще й побічну продукцію[8]. Побічна продукція не є основною
метою створення та роботи металургійного підприємства, а створюється « на додачу» до
основної у зв’язку з складним технологічним процесом виробництва.
Зіставлення поглядів різних науковців, маємо акцентувати, що до побічної продукції
зараховується продукція, яка утворюється як результат одночасно при виробництві головної
металургійної цільової продукції під час одного і того ж технологічного процесу та ефективно
використовується для продажу чи за потребами у власному виробництві[9].
Отже, такий виріб за належною якістю щодо металургійних умов відповідає
законодавчо закріпленим технічним стандартам чи технічним певним умовам і перевіряється
та відповідно приймається відділом створеного технічного внутрішнього контролю. Далі таку
продукцію можуть відправляти до переробки або продавати покупцям, тобто стороннім
господарським суб’єктам без певного доопрацювання.
Інакше кажучи, побічна готова металургійна продукція є закінченою, яка має
відповідну якісну характеристику за стандартами та готова для майбутнього або поточного
застосування в іншій господарській діяльності чи до її реалізації, відмітимо, цей факт і
відрізняє побічну продукцію та тієї, яку можна назвати «зворотними відходами».
Так, на ПАТ «ДМК» у процесі виробництва виробляється поточна продукція по цехах.
Розглянемо документування операцій супутньої продукції шлаку в результаті доменного
виробництва. Для доменного виробництво характерною є відсутність залишків незавершеного
виробництва, що дає змогу всі витрати за місяць відносити безпосередньо на собівартість
випущеної продукції. Так, під час виробництва чавуну утворюється супутня продукція - шлак.
Оприбуткування шлаку відбувається при його надходженні на ділянку ВРШ (Вогненно рідких
шлаків) за допомогою прибуткового ордера (форма № М-4) та форми М-11[5].
Ця форма використовується для обліку руху матеріальних цінностей в середині
підприємства та їх відпуску господарствам свого підприємства, що розташовані за межами його
території, а також стороннім організаціям. Накладна-вимога виписується в двох примірниках і
підписується головним бухгалтером або особою, на те уповноваженою.
Шлак, що відпускається цехам свого підприємства і стороннім організаціям оцінюють і
в калькуляції показують за кількістю та вартістю, а злитий у відвали шлак не оцінюють, а
відображають лише за кількістю. Шлак, не придатний до грануляції, зливається у відвал, де він
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повільно охолоджується на повітрі. Шлаковий відвал являє собою високий природний або
штучний укіс. Як використаний, так і не використаний шлак обліковують в цілому за цехом.
Потім, на основі даних про відвантаження супутньої продукції формується Реєстр прийманняздачі документів, ф. № М-13. Далі використання та реалізація шлаку, як готової супутньої
продукції відбувається за вимогами на основі договорів як для фізичних так і для юридичних
осіб.
По закінченню місяця облікові фахівці виробничої дільниці ВРШ складають Оборотну
відомість побічної продукції. Відомість побудована за принципами діючої оборотно-сальдової
відомості, де вибуття є загальним оборотом відвантаження шлаку, а відповідно прибуття –
загальним оборотом надходження шлаку. Залишки на кінець звітного періоду є вхідними
залишками на початок наступного звітного періоду.
Оборотна відомість з руху побічної продукції представлена в табл. 1.
Таблиця 1. Оборотна відомість готової продукції по дільниці ВРШ за лютий 2019 року
Вибуття
Вид продукції

294397,604

28965,14

353091,488

34758,17

436755,157

0,866

21811,14

301550,739

-

1,04

26173,367

361675,251

45140,49

24827,26

401,429

8754

447912,958

611156,893

63196,68

34758,17

562

12255,6

626777,803

731152,761

74105,63

24827,26

402,295

30565,139

749463,697

964248,381
97954,85
34758,17
563,040
38428,967
Джерело: за даними дільниці ВРШ ПАТ «Дніпровський меткомбінат»

988453,054

Шлак
відвальний,м
Шлак
відвальний, т

у виробництво

Залишок на
01.03.2019

відвантаження

Шлак гранульований, т

Разом, т

Надходже
ння

по цехах

Шлак гранульований,м

Разом,м

Залишок на
01.02.2019

-

Як свідчать результати відображені в таблиці відомості по дільниці ВРШ
за лютий 2019 року, залишки шлаку досить суттєві. Варто вказати, що причинами, які
можуть призводити до зростання залишків нереалізованої супутньої продукції є :
- неритмічність роботи підприємства;
- накопичення на складах підприємства продукції, що не
- користується попитом;
- несвоєчасна оплата продукції замовником тощо.
У процесі аналізу на ПАТ «Дніпровський меткомбінат» пропонуємо визначити заходи
щодо зменшення залишків супутньої продукції, прискоренню відвантаження цих виробів і
розрахунків за них. Слід зауважити, що при швидкій реалізації виробленої продукції
підприємство скоріше відшкодує витрати, які були понесені в ході виготовлення та збуту її й
якомога скоріше дістати прибуток, який слугує джерелом для технічного й соціального
розвитку.
Тож, в ході процесу дослідження нами встановлено, що на обсяг реалізації продукції
впливають два чинники:
- зміна обсягу виробництва продукції;
- зміна залишків нереалізованої супутньої продукції.
Крім того, відмітимо які чинники впливають на зміну обсягу реалізованої продукції:

66

Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету. 2021. № 2(3)

- цінові та якісні параметри (pg);
- можливості використання виробничих потужностей (інтенсивний фактор);
- рівень фізичного та морального зносу устаткування (екстенсивний фактор);
- кваліфікацію кадрів (інтенсивний фактор).
З метою розробки шляхів удосконалення облікового відображення виробництва шлаку,
в першу чергу представимо та проаналізуємо діючу методику на комбінаті (табл. 2).
Таблиця 2. Діюча методика обліку виробництва супутньої продукції на металургійному
комбінаті
Зміст господарської операції
1.Відпущені зі складу на виробництво виробничі запаси

Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
23.008
20.104

2. Оприбуткована на склад
готова (супутня) продукція, для реалізації
3.Переміщення готової продукції зі складу готової продукції на
склад напівфабрикатів;
4. Оприбуткування напівфабрикатів з цеху як запаси для
подальшої
промислової обробки у власному виробництві.

26.004

23.008

25.000

26.004

25.000

20.102

5. Оприбуткування напівфабрикатів на склад для продажу.

26.004

25.000

Джерело: особисті доробки автора за даними регістрів обліку ПАТ «Дніпровський
меткомбінат»

В процесі дослідження, нами було встановлено, що шлак як супутня продукція
виробляється із виробництва у вигляді вогняно-рідкого шлаку та потребує певного додавання
витрат для доведення його до готовності. Це витрати на охолодження (води та електроенергії);
витрати на перевантаження за котлованами; оплата праці працівників та амортизаційні
відрахування основних засобів.
Тому, з метою удосконалення обліку із врахуванням витрат на доведення шлаку
відвального до кондиції пропонуємо обліковувати цей шлак як напівфабрикат (рахунок 25), а
потім довівши отриманий шлак до кондиції, зібравши всі витрати: витрати води на
охолодження, витрати на відвантаження, освітлення, заробітну плату працівникам, довести цей
напівфабрикат до готової (супутньої) продукції. Удосконалені облікові записи щодо
відображення доведення напівфабрикату до готовності, сформуємо в табл. 3.
Таблиця 3. Удосконалена методика обліку виробництва супутньої (готової) продукції
Зміст господарської операції
1.Відпущені зі складу на виробництво виробничі запаси

Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
23.008
20.104

2. Оприбуткована на склад
напівфабрикат (супутня) продукція для подальшої обробки

25.000

23.008

3.Враховано витрати сировини для доведення шлаку до кондиції

25.000

20.101,
25.000,
65.100,
66.100,
91.000, 22.000

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
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Продовження таблиці 3
4.Сформовано доведення напівфабрикату до готовності

23.008

25.000

5.Оприбуткована на склад (котлован) супутня
(готова) продукція шлак

26.004

23.008

Джерело: особисті доробки автора за даними регістрів обліку ПАТ «Дніпровський
меткомбінат»

Отже, такий підхід забезпечить удосконалення обліку готової (супутньої) продукції,
доходів і витрат, а також формування заключних фінансових результатів з супутньої продукції,
та, на нашу думку, в подальшому має сприяти гармонізації бухгалтерського обліку та звітності
за міжнародними стандартами.
Висновки. Розгляд питань щодо утворення обліку побічної продукції дало змогу
визначити порядок утворення побічної продукції та способи її обліку. Так, побічна продукціє є
окремим сукупним продуктом виробництва, що не відноситься до категорії «запаси».
Документування операцій щодо випуску побічної продукції з виробництва відбувається
аналогічно до обліку матеріальних активів за типовими формами Положення вісімдесят вісім.
Встановлено, що так як побічна продукція є окремим складовим готових виробів, то відповідно
облік її здійснюється на активному балансовому рахунку двадцять шість у розрізі аналітичних
субрахунків за фактичною собівартістю. Досліджуючи способи утворення облікових записів
дійшли висновку, що форма організація потребує кардинального удосконалення в частині
використання регістрів обліку. В результаті проведеного дослідження встановлено, що
відображення бухгалтерських записів щодо виробництва побічних виробів здійснюється в
журналах-ордерах десять та одинадцять. Так, списання сировини й матеріалів на виробництво
супутньої продукції здійснюється за Кредитом рахунків 20101, 20102, 20103, 20104, 20105.
Потім за Дебетом рахунків 23008 так формується фактична собівартість готової металургійної
продукції. З виробництва ця продукція, як закінчений продукт виробничого процесу,
обліковується на рахунках 26000, 26004, 26007. Нами встановлено, що побічна готова
продукція обліковується за дебетом рахунка 26004.
В процесі дослідження методики обліку побічної продукції (шлаку) нами розроблено та
представлені етапи покращення її облікового відображення. Так, враховуючи, що випуск з
виробництва (23008) відбувається не доведеної до кондиції супутньої продукції, яка потребує
витрат на її доведення до стану готовності (здатності бути реалізованої) пропонуємо
оприбутковувати таку продукцію у вигляді напівфабрикату за дебетом рахунку 25000 та
кредитом 23008. Далі витрати сировини, матеріалів, трудових ресурсів, амортизація обладнання
накопичувати відповідно за дебетом рахунку 25000 та кредитом 20101, 25000, 65100,66100,
91000, 22000. Такий підхід унеможливить застосування подвійних рахунків та може сприяти
відокремленні в окрему виробничу дільницю ВРШ.
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