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FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY  

OF AGRICULTURAL ENTERPRISES  

IN UKRAINE  

The full functioning of agricultural enterprises is impossible without a developed system of foreign 
economic relations in the field of agriculture. Integration of the agricultural sector into the general 
system of international economic processes and the formation of effective strategies for foreign 
economic activity by agricultural enterprises in Ukraine has a positive impact on general trends in 
the agricultural sector, and contributes to the overall technical level of agricultural production, 
rationalization of natural and raw materials. Therefore, it contributes to the overall improvement 
of the quality of life of the population. However, the practice of foreign economic activity shows 
that ensuring its effectiveness largely depends on compliance with product standards adopted in 
world markets. Ukraine is one of the key exporters in the world food market, but the bulk of 
products exported by Ukrainian agricultural producers are agricultural raw materials. At the same 
time, processed products, which are more expensive and include a larger share of value-added, 
occupy a significantly smaller share in the structure of Ukrainian food exports. 
The article substantiates that the strategy of improving the efficiency of agricultural enterprises in 
Ukraine should be based on the use of strategic planning of their foreign economic activity and be 
focused on increasing sales of agricultural products in foreign markets. At the same time, a key 
element of such a strategy should be to focus on increasing the share of processed agricultural 
products in the structure of exports, as well as reducing the share of agricultural raw materials 
sold abroad. It is proved that the implementation of this strategy also requires the formation of 
an institutional framework for state support for the development of the foreign economic activity 
of agricultural enterprises in order to increase their competitiveness in international markets. 
Keywords: agricultural enterprises, foreign economic activity, export, import, agricultural sector, 
agricultural production. 

Formulation of the problem. The current state and features of agricultural enterprises in Ukraine 

provide for significant transformations in relations in the field of sales of agricultural products, which are 

associated with the expansion of markets and activation of large agricultural holdings operating in all areas 

of agricultural production – from growing raw materials, storage and processing to establish channels for its 

implementation. The main reason for such transformations is the Association Agreement signed with Ukraine 

with the European Union, which opened for Ukrainian companies the markets of European countries with 

high effective demand. 

If previously fluctuations in demand for agricultural products of Ukrainian enterprises occurred 

in accordance with changes in supply and demand in world markets, but in general were unpredictable and 

most changes occurred in fluctuations, the opening of new markets has led to steady growth in agricultural 

demand of Ukrainian enterprises. At the same time, operations on the export of raw materials and increase 

of volumes of processing of production of the agricultural sector which is directed to foreign markets acquire 
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special value. Thus, based on the dominant trends in world food markets and the dynamics of the agricultural 

sector in Ukraine, agricultural production is one of the priority areas of economic activity in Ukraine, which 

experts estimate covers up to 30% of all exports in foreign trade. 

According to A. Syrotiuk1, that is why today the problems of finding scientifically sound mechanisms 

for improving the foreign economic activity of agro-industrial enterprises, increasing the competitiveness 

of domestic agricultural products, researching new ways for Ukrainian enterprises to enter the foreign market, 

and protect the domestic market from unfair competition. 

Analysis of basic research and publications. Many works of leading scientists and practitioners are 

devoted to the study of improving the foreign economic activity of agricultural enterprises and increasing its 

efficiency in terms of ensuring the growth of profitability of agricultural enterprises. In particular, the issue 

of ensuring the efficiency of agricultural enterprises in the implementation of foreign economic activity is 

reflected in the studies of I. O. Baneva2, O. Bolduieva3, F. Bourguignon4, O. S. Holovachova, 

A. O. Hutorova5, D. F. Krysanova6, L. S. Kriuchko7, T. V. Matsybora8, Ya. V. Shmalenko9, V. Yakubiv10 

and others. 

However, given the significant amount of work in the field of research of agricultural enterprises and 

their foreign economic relations, the issues of research of promising areas of foreign economic activity of 

agricultural enterprises, finding ways to improve the efficiency of agricultural production and implementation 

in the activity of agrarian enterprises of effective financial and economic mechanisms of regulation of their 

foreign economic operations on the open market, especially – in the conditions of strengthening 

of globalization and internationalization of international economic activity. 

Formulation of the goals of the article. The aim of the article is to study the existing approaches 

to ensuring the efficiency of foreign economic activity of agricultural enterprises in Ukraine, the study 

of existing forms, methods, and tools to stimulate profitability of foreign trade operations of agricultural 

enterprises, as well as making proposals to improve the existing mechanisms to ensure the effectiveness 

of operations of agricultural enterprises of Ukraine in foreign markets.  

Description of the main research material. The acceleration of globalization, as well as the opening 

of new markets, has led to the need for Ukrainian agricultural producers to ensure the efficiency of their 

activities in international markets. If 10-12 years ago the main volume of export-import operations with 

agricultural products was carried out through several dozen large agricultural producers and specialized 

intermediaries, now access to operations in foreign markets is open even to small farms. In addition, the 

liberalization of legislation governing international economic relations, reducing state control over the 

operations of importers, as well as the introduction of new technologies in the system of financial settlements 

and simplification of logistics problems, allowed a significant number of agricultural enterprises to enter into 

direct contracts for foreign products. At the same time, the opening of more expensive and solvent European 

 
1 Сиротюк, А. М. (2013). Особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому 

комплексі. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки, 6 (2), 279-283.  
2 Банєва, І. О. (2013). Регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств аграрної сфери регіону. 

Вісник ХНАУ, 3, 15-21. 
3 Болдуєва О. В. (2012). Оцінювання економічної ефективності зовнішньої діяльності суб’єктів господарювання. 

Держава та регіони, 4, 190-195. 
4 Bourguignon, F., Morrisson, C. (1990). Income distribution, development and foreign trade: A cross-sectional analysis. 

European economic review, 34 (6), 1113-1132. 
5 Гуторов, А. О. (2015). Експортні кредитні агентства в системі формування інвестиційного забезпечення 

інтегрованих агропромислових формувань. Вісник ХНАУ, 4, 158-172. 
6 Крисанов, Д. Ф. (2013). Система гарантування безпечності та якості харчової продукції в Україні : ретроспектива 

реформування та рівень сформованості у європейському вимірі. Економіка харчової промисловості, 4, 5-12.  
7 Крючко, Л. С. (2013) Перспективи піднесення аграрного сектора України в умовах фінансової глобалізації 

ринку продовольства. Агросвіт, 15, 30-35. 
8 Мацибора, Т. В. (2017). Світовий досвід у поліпшенні інвестиційної привабливості аграрного сектору України. 

Економіка АПК, 7, 101-105. 
9 Шмаленко, Я. В. (2015). Формування зовнішньоекономічної стратегії підприємства. Держава та регіони, 3, 

270-277. 
10 Dziamulych M., Yakubiv, V., Myshko, O., Stryzheus, L., Yakubiv, R. (2020). Economic efficiency of land use 

by agricultural producers in the system of their non–current assets analysis: a case study of the agricultural sector 

of Ukraine. Scientific Papers Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development», 

20(3), 543-554.  
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markets for Ukrainian agricultural enterprises gives them additional opportunities to increase the efficiency 

of their activities, as well as increase the production and marketing of agricultural products. 
According to L. I. Neikova1, an important stage of the enterprise engaged in foreign economic activity 

is the choice of distribution channels. Enterprises can use international wholesale and retail trade to sell their 
products. Analysis of domestic experience shows that in recent years, Ukrainian agro-industrial enterprises 
have not used such a powerful marketing tool as international branded trade. These shops have a certain 
positive image and their stable customers. By providing these stores with a wide range of agricultural products 
and developing a flexible pricing system, they will be able to occupy leading niches in the international sales 
system, as international branded trade is one of the most effective means of selling products, determining the 
optimal level of international prices. producer and consumer of products. 

However, the practice of foreign trade operations states that ensuring their effectiveness largely 
depends on compliance with product standards adopted in the relevant market. In particular, Ukraine has been 
one of the key players in the world food market for the past five years, but the bulk of the products supplied 
by Ukrainian agricultural producers for export are raw materials. At the same time, processed products, which 
are more expensive and include a larger share of value-added, occupy an order of magnitude smaller share in 
the structure of Ukrainian food exports. The reason for this is not the reluctance of Ukrainian producers to 
process finished products or customs barriers, but the difference in quality standards. In particular, in order 
to supply foodstuffs for export to the countries of the European Union, it is necessary to ensure the transition 
to the relevant European standards for their production. And this, in turn, requires investment in new 
equipment on which appropriate production is possible. Thus, it can be argued that the effective foreign 
economic activity of agricultural enterprises is associated with the need to take into account a number of 
factors that determine the specifics of international markets. 

At the same time, the high level of competitiveness of Ukrainian products allows them to feel confident 
in foreign markets. In particular, according to O. Kovinko2. In 2015, Ukraine confidently increased its 
presence in the agricultural markets of Bangladesh, Egypt, India, Indonesia, Iraq, Iran, Canada, China, Korea, 
Turkey, Saudi Arabia, USA, to which exports amounted to 31 %. At the same time, domestic agricultural 
enterprises managed to diversify markets, record growth in exports to Asia, the Middle East (USD 6.6 billion), 
and Africa (USD 2.8 billion, an increase of 0.3%). 

At the same time, a favourable precondition for increasing investment inflows in the export sector of 
processed products was the growth in 2014-2019 of food sales, which indicates a high level of 
competitiveness of Ukrainian food products. If in 2014 the volume of food sold on world markets amounted 
to UAH 37.4 billion, in 2016 – UAH 81.7 billion, in 2018 – UAH 121.6 billion, in 2019 – already UAH 125.6 
billion. Thus, in 2019, compared to 2014, the volume of food sold under foreign trade contracts increased 3.4 
times or by UAH 88.3 billion. (Fig. 1). 

One of the main reasons for the increase in food exports is the increased demand for products of 
Ukrainian producers in the world food market, due to population growth. Another important factor in the 
growth of Ukrainian food exports is that in their structure a significant share is occupied by waste and food 
industry residues, which are then used abroad as semi-finished products for in-depth processing and 
production of finished products with a higher share of value-added. 

Thus, as noted by Ya. Shmalenko3, the strategy of foreign economic activity of agricultural enterprises 
is a key element of the concept of development of agricultural enterprises based on the internationalization 
of activities. Strategic market management is characterized by external orientation, timeliness of decisions, 
entrepreneurial spirit, support for information systems, and knowledge management programs on a global 
scale. At the same time, according to O. Bolduieva4, a comprehensive system of evaluation of foreign 
economic activity involves determining its strengths and weaknesses based on the analysis of indicators of 
economic effect and economic efficiency of each type of foreign economic operation. It makes it possible to 
identify development reserves and minimize costs, as well as optimize the structure of foreign trade 
operations for agricultural producers. 

 
1 Нейкова, Л. І., Круценко І. В. (2013) Управління збутом продукції агропідприємств-суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. Ефективна економіка, 11.  
2 Ковінько, О. (2016). Зовнішньоекономічна діяльність аграрних підприємств. Зовнішня торгівля: економіка, 

фінанси, право, 5, 40-54. 
3 Шмаленко, Я. В. (2015). Формування зовнішньоекономічної стратегії підприємства. Держава та регіони, 3, 

270-277. 
4 Болдуєва, О. В. (2012). Оцінювання економічної ефективності зовнішньої діяльності суб’єктів господарювання. 

Держава та регіони, 4, 190-195. 
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Fig. 1. The volume of sold food products outside the country, UAH million,  

excluding VAT and excise duty in 2014-2019 

Source: State Statistics Service of Ukraine 1 

 

In general, it can be argued that increasing sales of agricultural products in foreign markets requires 

Ukrainian agricultural enterprises to improve the competitive characteristics of finished products, which 

requires significant investment in the renewal of the production base as a whole and thus increase the level 

of processing of agricultural raw materials and increase the capitalization of the entire national agro-industrial 

complex. 

However, it should be remembered that foreign trade operations in the agricultural sector include not 

only the export of agricultural products but also their import. The volume of comparison of the structure of 

export-import operations in the agricultural sector makes it possible to assess the specifics of the agricultural 

sector in the relevant market sectors (Fig. 2).  

As you can see from Fig. 2, in fact, in the structure of foreign economic activity, crop production 

occupies 58.3% in export operations and only 31.3% in import operations. This confirms the above trend 

about the priority of raw material exports of agricultural products in Ukraine. At the same time, 45.6% of all 

agricultural imports in Ukraine are finished food products, i.e. products of processed agricultural products. 

In turn, in the structure of exports, such goods make up only 14.5%. Accordingly, these disparities have 

a direct impact on the cost structure of foreign economic operations of agricultural enterprises. In particular, 

since the finished products of processing industries are more expensive than raw materials, it increases 

the total value of imports of agricultural products and vice versa, which means less value of products 

of agricultural enterprises, which are exported. 

In addition, we see that 21.4% of all Ukrainian exports are fats and oils. This figure is not typical for 

world practice, because the average value of this position for developed countries does not exceed 7-8%. 

However, this is due to Ukraine's world leadership in the production of sunflower and sunflower oil. 

Regarding the import of products of this category, it is mainly represented by animal fats, and in general, it 

is 4.4% in the structure of imports. As for products of animal origin, the prolonged crisis in animal husbandry, 

especially in the field of cattle breeding, determines the predominance of imports over exports (which mainly 

includes poultry products) both in the structure of foreign economic operations and in absolute terms. 

According to S. Kvasha2, the efficiency of the agro-industrial enterprises and the prospects of their 

development are influenced by two groups of factors that determine the competitiveness of their products in 

both domestic and foreign markets. 

 
1 Державна служба статистики України (2021). Головна сторінка <http://www.ukrstat.gov.ua> (2021, March, 17). 
2 Кваша, С. М. (2000). Трансформаційні перетворення в зовнішньоекономічній діяльності АПК. Вісник 

аграрної науки, 8, 68-73. 
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Fig. 2. The structure of exports and imports of agricultural products  

in Ukraine in 2019, thousand US dollars  

Source: State Statistics Service of Ukraine1 

 

The first group includes those factors that are not directly dependent on producers, they are formed by 

government agencies. These are the price, credit, tax system, the policy of state support of the industry, 

regulation of property relations, the development of science, and more. The second group of factors depends 

on agricultural producers and includes methods of agriculture, crop production, animal husbandry, 

application of advanced technologies, use of high-yielding varieties and hybrids of crops, development 

of infrastructure at the local level, improvement of the material and technical base, and so on. 

At the same time, the formation of a competitive export-oriented agro-industrial complex of Ukraine 

cannot be carried out in the short term, as it requires the development of specific measures by agricultural 

enterprises and state support. The state's use of protectionist methods in the agricultural sector is not 

sufficient to achieve this goal, as a necessary condition for its effective application is to improve the system 

of financial support for the development of agro-industrial production and the market of agricultural 

products. It will also be important to take into account such factors as pricing policy and sales activities of 

agricultural enterprises, certification of their products, compliance with standards, infrastructure 

development, and more. 

Conclusions and prospects for further research. Thus, it can be argued that ensuring effective 

foreign economic activity of agricultural enterprises and increasing their competitiveness should be 

ensured by the formation of an economically sound strategy of foreign economic activity. Such a strategy 

should be based on the use of strategic planning of foreign economic activity of agricultural enterprises 

and focus on increasing sales of agricultural products in foreign markets. The key element of such a strategy 

should be to focus on increasing the share of processed industries in the structure of agricultural exports 

and, accordingly, reducing the share of agricultural raw materials sold abroad. The reason for this is that 

quite often the goods that are the product of the processing of Ukrainian exports are returned as imported 

finished products. 

In addition, it is necessary to focus agricultural enterprises on increasing sales of small enterprises and 

farms, which are now a fairly large category of agricultural producers in the agricultural sector of Ukraine 

but are at risk of absorption by large agricultural holdings. The implementation of the outlined tasks requires 

the formation of an institutional framework for the introduction of state support for the development of the 

foreign economic activity of agricultural enterprises in order to increase their competitiveness in world 

markets for agricultural products. 

 
1 Державна служба статистики України (2021). Головна сторінка <http://www.ukrstat.gov.ua> (2021, March, 17). 
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KEY FEATURES OF INTELLECTUALIZATION 

MANAGEMENT OF EXPORT-ORIENTED PRODUCTS 

OF ENTERPRISES 

Андрій Босак, к. е. н. 
Любов Залізна 
Національний університет «Львівська політехніка», Україна 

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЄЮ ЕКСПОРТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

A special condition for the successful operation of enterprises specializing in export-oriented 
products is the intellectualization of their activities. Only in such circumstances can you compete 
in the international market. Intellectual orientation provides primarily the development of such 
an important resource as human capital. We need to grow constantly and continuously, because 
the world economy dictates its trends to us. In order to be an active participant in international 
operations, it is necessary to keep up with the times and implement innovative solutions for the 
development of enterprises. Only then we can count on the interest of potential consumers and 
achieve the main goal of doing business – to make a profit. Intellectualization is an integral part of 
digitalization, which is an advantage for innovative entrepreneurship. For a more detailed 
understanding of the issues of this topic it is necessary to explore such concepts as: 
intellectualization of human capital, intellectualization of enterprise activity, intellectualization of 
enterprise management systems, intellectualization of labor, intellectualization of labor activity, 
intellectualization of enterprises and related terms. In the current environment, in order to 
successfully carry out their activities, businesses need to work not only offline, but also to actively 
involve in the online format. Only those players in the global economy who adapt quickly and 
confidently to the new rules of doing business can confidently sell export-oriented products and 
increase profits.The concept of intellectualization management has prospects for development, 
provided that the company is ready to move to a new level of information and innovation. It can 
be argued that the impetus for changes in the management system was caused by the scientific 
and technological revolution of the twentieth century, because it had a special impact on 
intellectual activity. Political and economic processes in Ukraine are interconnected and should be 
complementary. However, these processes are often contradictory and create certain difficulties 
for domestic industrial enterprises to enter the international market in order to sell goods and 
services. A necessary condition is the development of qualitatively new mechanisms for managing 
the intellectualization of export operations. 
Keywords: management, intellectualization, export-oriented products, enterprise, factors, risks. 

Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку світового бізнесу спонукають до розвитку 
інтелектуального капіталу підприємств. Для того, щоб бути конкурентоспроможним 
на міжнародному ринку необхідно інтелектуалізовувати свою діяльність. Потрібно проводити 
аналізування існуючих бізнес-моделей і адаптовувати із врахуванням реалій ведення інноваційного 
підприємництва. Отже, дана тема є актуальною і своєчасною. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Українські та закордонні науковці досліджують 

питання інтелектуалізації, управління інтелектуалізації та експортно-орієнтованої продукції. 

Звернемо увагу на публікації С.В. Бабія, І.В. Багрової, Г.В. Бережнова, А.В. Василик, В.Є. Власюк, 

О.О. Гетьман, Н.Р. Кельчевської, Є.В. Лазарєвої, Редіної Н.І., Й.С. Ситника, О.В. Скворцової 

та В.В. Прохорової. 

Мета статті полягає у визначенні ключових особливостей процесу управління 

інтелектуалізацією підприємств, які реалізовують експортно-орієнтовані товари і послуги. 

Виклад основного матеріалу. Інтелектуалізація в реаліях інноваційного підприємництва 

виступає одним з основних інструментів для забезпечення успішного ведення бізнесу.  

Основні компоненти концепції управління інтелектуалізацією зобразимо на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Ключові складові концепції управління інтелектуалізацією 

Джерело: розроблено авторами 

 
Проаналізувавши побудовану нами схему, можна побачити, що всі блоки взаємопов’язані між 

собою.  

Для виокремлення особливостей досліджуваного процесу доцільно вивчити термінологію, 

представлену в аналізованих публікаціях. Ключові поняття згенеровані в табл. 1. 

Таблиця 1 

Основні поняття, по’вязані з управлінням інтелектуалізацією 

Термін Автор Трактування 

1 2 3 

Інтелектуалізація 

людського 

капіталу 

Скворцова О. В.1 процес поступового підвищення інтелектуального рівня 

людського капіталу на основі синтезу інформації, знань, 

умінь і навичок окремого індивіда, що відбувається задля 

відповідності сучасним умовам та отримання соціально-

економічного ефекту від їх застосування 

Інтелектуалізація 

діяльності 

підприємства 

Бабій С. В.2 процес координації різних видів управлінської діяльності, 

в основі якої лежить орієнтація на довгостроковий 

стратегічний розвиток, що передбачає застосування 

інтелектуальних інструментів управління, які мають 

інноваційний характер і направлені на досягнення стійких 

довгострокових конкурентних переваг, поєднання 

матеріальних і нематеріальних активів або капіталу 

 

 
1 Скворцова, О. В. (2015). Детермінанти інтелектуалізації людського капіталу в процесі трудової діяльності. 

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 3 (31), 53-56. 
2 Бабій, С. В. (2013). Інтелектуалізація діяльності підприємства. Економічна думка ТНЕУ, 71-75. 

Інтелектуальний 

капітал 

Управління 

процесом 

Організування 

Інноваційної  

Концепція управління 

інтелектуалізацією 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

Інтелектуалізація 

систем 

менеджменту 

підприємства 

Ситник Й.С.1 складний, всебічний і багатофакторний процес придбання 

(набуття) керуючою і керованою системами (підсистемами) 

менеджменту підприємства нових якостей виражених 

у нормах управління (законах, закономірностях, принципах) 

та категоріях (процесі) менеджменту, які базуються 

на системних знаннях, динамічній інтелектуальній 

активності персоналу, інтелектуально-інформаційних 

технологіях, а інформація і інтелект (інтелектуальний 

капітал) стають ключовим активом підприємства із високою 

ринковою вартістю 

Інтелектуалізація 

праці 

Лазарєва Є.В., 

Світлична В.Л.2 

процес використання і формування інтелектуально значимих 

можливостей і здібностей. Це висуває на перший план 

інтелектуальні витрати (по виробництву знань, інформації), 

що призводить у результаті до зміни функціональної 

структури праці 

Інтелектуалізація 

трудової діяльності 

Василик А.В.3 багатоплановий процес зростання ролі інтелектуальної 

творчої праці, насичення всіх видів праці функціями 

творчого характеру, що супроводжує усі стадії процесу 

створення інноваційної продукції 

Інтелектуалізація 

підприємств 

Бережнов Г.В.4 орієнтація його діяльності на придбання, створення та 

використання знань; система відносин, які виникають 

у безперервному процесі формування та використання 

інтелектуального капіталу підприємства з метою 

формування нових товарів, послуг, бізнесмоделей 

Інтелектуалізація 

управління 

Кельчевская Н.Р.5 нову концепцію управлінського процесу, що передбачає 

в якості умов ефективного стратегічного управління 

підприємством необхідність застосування інтелектуальних 

інструментів управління, що носять яскраво виражений 

інноваційний характер і спрямовані на досягнення стійких 

довгострокових конкурентних переваг 

Джерело: систематизовано авторами 

 

Проаналізувавши табл. 1, можна зробити висновок, що науковці сходяться на думці в тому, що 

інтелектуалізація – це процес генерування та координування інновацій, з метою забезпечення нової 

управлінської концепції. 

Для того, щоб визначити ключові особливості інтелектуалізації саме експортно-орієнтованої 

продукції потрібно дослідити пов`язані з тією категорією терміни, виокремити чинники, які 

впливають на конкурентоспроможність, а також звернути увагу на ризики, які можуть 

супроводжувати таку діяльність. 

Вже з самого формулювання зрозуміло, що експортно-орієнтована продукція – це ті товари і 

послуги, які реалізовуються підприємствами на міжнародному ринку. Існує безліч чинників, які 

впливають на конкурентоспроможність такої продукції, основні з них представлені на рис. 2. 

 
1 Ситник, Й. С. (2012). Теоретичні засади інтелектуалізації систем менеджменту підприємства. Вісник 

Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Тематичний випуск: Технічний 

прогрес і ефективність виробництва, 16, 18-23. 
2 Лазарєва, Є. В., Світлична, В. Л. (2014). Методичний підхід до оцінки кадрового потенціалу 

Промислового підприємства у контексті інтелектуалізації праці. Науковий вісник Херсонського державного 

університету 7 (3), 82-86. 
3 Василик, А. В. (2009). Інтелектуалізація трудової діяльності в контексті формування та розвитку 

інтелектуального капіталу: автореферат дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук. Київ: 

КНЕУ, 21. 
4 Бережнов, Г. В. (2007). Интеллектуализация деятельности предприятия. Креативная экономика, 2, 84-91. 
5 Кельчевская, Н. Р. (2002). Интеллектуализация управления как основа эффективного развития предприятия: 

монография. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 146. 
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Рис. 2. Категорії чинників, які впливають на конкурентоспроможність  

експортно-орієнтованої продукції. 

Джерело: розроблено авторами 

 

Аналізуючи рис. 2 пояснимо особливості різних категорій чинників загальної сукупності: 

– економічні складаються з ключових споживчих та економічних властивостей: таких 

як попит, собівартість, ціна тощо; вони відображаються в показниках експлуатаційних  

та загальних витрат; 

– класифікаційні визначають клас, до якого належить продукція; в цьому допомагає новизна, 

зміст, призначення та інші особливості; 

– юридичні, які ще можуть називати нормативно-правовими: сюди відноситься законодавча 

база, що відповідає за захищеність на міжнародному ринку; 

– техніко-технологічні відображають певні стандарти і норми, а також відповідність цим 

показникам в країні, яку підприємство обрало для експорту; 

– ергономічні включають в себе психофізичні, антропометричні та гігієнічні; тобто 

визначають процес, в якому люди будуть використовувати продукцію; 

– естетичні складаються з особливостей, які сприймаються потенційними споживачами під 

час вибору продукції; сюди відносимо дизайн, зручність у використанні, привабливість, зовнішній 

вигляд в загальному; 

– організаційні відображають умови сервісних послуг, платежів, поставок та гарантійних умов 

експортно-орієнтованої продукції1. 
Всі категорії чинників певною мірою впливають на конкурентоспроможність, для того, 

щоб вона була високою необхідно враховувати і покращувати всі складові, які відображені  
на рис. 2. 

 
1 Багрова, І. В., Редіна, Н. І., Власюк, В. Є., Гетьман, О. О. (2004). ЗЕД підприємств. Київ : Центр навчальної 

літератури. 

Економічні 

Класифікаційні 

Юридичні 

Техніко-технологічні 

Ергономічні 

Організаційні 

Сукупність чинників 

Естетичні 
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Окрім того, що потрібно зважати на вплив всіх вище вказаних чинників для повноправного 

виходу на міжнародний ринок в ході планування здійснення експортних операцій слід враховувати 

можливі ризики, а їх чимало. Виокремимо основні з них: 

– проблеми з різноманітністю продукції для привабливості на іноземних ринках; 

– валютні ризики, пов`язані зі змінами курсів; 

– питання, пов`язані з помилковим прогнозуванням прибутковості; 

– вплив різних культур на процес управління підприємством; 

– проблеми, які пов`язані з адаптацією моделей функціонування та механізмів системи 

управління підприємством до тих, які вже діють на міжнародному ринку; 

– політичні ризики; 

– витрати пов`язані з адаптацією виробництва до вимог іноземних споживачів; 

– нечітка представленість на міжнародному ринку; 

– податкові ризики. 

Отже, експортна орієнтація пов`язана зі значними ризиками1. 

Висновки. Отже, дослідивши наукові праці та проаналізувавши сучасні тенденції розвитку 

світового ринку, можна стверджувати, що інтелектуалізація є невід’ємною складовою успішного 

ведення бізнесу. На конкурентоспроможність підприємств, які реалізовують експортно-орієнтовану 

продукцію здійснюють вплив різні категорії чинників, такі як економічні, класифікційні, юридичні, 

техніко-економічні, ергономічні, естетичні, організаційні та інші. Під час здійснення експортних 

операцій можна зіткнутися з багатьма ризиками, наприклад, валютними, політичними та 

податковими. Інтелектуалізація є ключовим процесом, здійснення якого допомагає підвищити 

конкурентоспроможність, що в свою чергу може забезпечити збільшення прибутку. 

References: 

1. Skvortsova, O. V. (2015). Determinanty intelektualizatsii liudskoho kapitalu v protsesi trudovoi diialnosti 
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AND ECONOMIC ASPECTS OF FORMATION  

AND USE OF THE FUND OF CIVIL PROTECTION 

DEFENSE STORES IN UKRAINE 

Георгій Трунцев  
Департамент організації заходів цивільного захисту Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій, м. Київ 
Богдан Овчаренко  
Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, 
м. Київ, Україна 
Андрій Долгий, к. е. н. 
АТ «Укрзалізниця», м. Київ, Україна 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ПРАВОВІ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ 

АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ 

ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

The article considers the organizational and regulatory support, the practice of use and financial 
and economic component of the formation of the fund of civil protection defense stores in 
Ukraine. Currently, as it is emphasized in the analyzed research, the main condition for public 
protection is the presence of defense stores, strength and stability of defense stores and other 
buildings and premises used to shelter the population, the ability of these structures to withstand 
additional loads. The importance of defense stores for public safety determines the relevance of 
the study on the chosen topic. Legal support of the fund of defense stores of civil protection is 
characterized by the fact that the current legal acts in the outlined area have recently undergone 
significant changes aimed at increasing the requirements for the stores of this fund, namely those 
intended for shelter in case of emergencies, first of all, of military character. The changes 
correspond to the priorities of the state policy of Ukraine in the field of civil protection, they are 
prepared based on the results of monitoring the regulatory acts, as well as studying the world 
experience in organizing civil protection, shelter for protection from radiation and chemical 
accidents, hurricanes and more. The experience of protecting the population in the context of the 
Anti-Terrorist Operation / Joint Forces Operation is considered. According to the results of the 
analysis of normative-legal acts of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, and analysis of state 
building norms, in conditions of insufficiency of the fund of defense stores in the country, it is 
proposed to use not only anti-radiation shelters specially built to protect the population during 
radiation accidents, but also, taking into account the experience of other countries – dual-use 
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buildings and the simplest shelters. Subjects of power organize work on inspection (assessment) 
and make proposals for additional equipment for protective structures, dual-use structures and 
the simplest shelters of existing buildings (structures, premises). During such work, the financial 
and economic component of the organization of formation and maintenance of such stores plays 
an important role. Particular attention is paid to it, as well as to the legal support of the process 
of formation and maintenance of the fund of defense stores. The validity of this approach is also 
confirmed by the experience of other countries, which shows the feasibility and cost-effectiveness 
of using dual-use facilities for shelter, used for their main purpose and to shelter the population 
in case of emergencies. Proposals are made for the organization of inspections and additional 
equipment for the protection of existing buildings and structures. Attention is paid to the financial 
and economic component of the organization of formation and maintenance of protective 
structures. As a result, conclusions are proposed, in which, in particular, it is emphasized that the 
organization of formation, readiness and use of the fund of defense stores of civil defense in 
Ukraine will have a positive impact on world experience based on the results of its research in the 
following areas: dual purpose, stability of management, proper legal, scientific, financial and 
economic support of civil protection, etc. 
Keywords: civil protection, emergency situation, population, fund of protective constructions, 
shelter, dual-purpose constructions, organization, legal support, building norms, financial and 
economic component. 

Постановка проблеми, актуальність дослідження. Вивчення теорії і практики свідчить, що 

актуальність проблеми організації формування і використання фонду захисних споруд цивільного 

захисту (далі – захисні споруди) до цього часу не зменшується. Інформація, що надходить до Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій з питань захисних споруд, вказує на низку проблем, які 

стосуються нормативно-правових документів, що діють у зазначеній сфері, а також готовності та 

організації використання і фінансово-економічного забезпечення захисних споруд. Як показало 

попереднє вивчення проблеми, результати якого ми використовуємо у статті1, під час застосування 

звичайних озброєнь, головною умовою для організації належного захисту населення є наявність 

захисних споруд, міцність та стійкість будівельних конструкцій захисних споруд та інших будівель і 

приміщень, що використовуються для укриття населення, спроможність цих конструкцій витримувати 

додаткові навантаження від повітряної ударної хвилі, затримувати уламки боєприпасів та кулі.  

Значущість захисних споруд для безпеки населення й визначає актуальність дослідження 

за обраною темою, що підтверджується і досвідом воєнних конфліктів останнього часу, які 

характеризуються широким застосуванням високоточної зброї, спрямованої на ураження особливо 

важливих об’єктів економіки та інших, і, як наслідок, необхідністю організації своєчасного оповіщення 

населення, надання йому допомоги2, в тому числі – і забезпечення захисними спорудами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, що стосуються цивільного захисту, 

захисних споруд, в різні часи досліджували В. Бєгун, М. Дівізюк, В. Засімов, А. Качинський, 

Ю. Квітковський, В. Комяк, А. Коссе, М. Кулєшов, І. Лисенко, М. Плис, Г. Рева, Г. Резніченко, 

В. Росоха, В. Садковий, Є. Семенов, В. Сипко, О. Соболь, О. Стельмах, Н. Твердохлєбова, 

В. Тютюнник, А. Яцек та ін. 

Так, в останніх публікаціях, зокрема, досліджувалися наступні питання. 

Автори роботи «Раціональне розбиття міста на райони функціонування захисних споруд»3 

пропонують математичну модель та метод раціонального розбиття територій на райони 

функціонування захисних споруд і створюють алгоритмічне та програмне забезпечення розв’язання 

 
1 Трунцев, Г. (2019). Створення, утримання та експлуатація фонду захисних споруд цивільного захисту. 

Надзвичайна Ситуація + <https://ns-plus.com.ua/2019/06/12/stvorennya-utrymannya-ta-ekspluatatsiya-fondu-

zahysnyh-sporud-tsyvilnogo-zahystu/> (2021, березень, 18); Фомін, А., Мохілніченко, В., Корепанова, Н., 

Овчаренко, Б. (2019). Укриття населення в захисних спорудах. Бізнес і безпека, 5 

<bsm.com.ua/index.php/zhurnal/arkhiv/281-byznes-y-bezopasnost-2019-5> (2021, березень, 18) 
2 Кулєшов, М. М., Росоха, В. О. (2014). Сучасні виклики для державної політики у сфері цивільного захисту 

в Україні. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління, 2, 168. 
3 Соболь, O. M. (2007). Раціональне розбиття міста на райони функціонування захисних споруд. Проблеми 

надзвичайних ситуації, 6, 74-79. 
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даної задачі. Автори публікації «Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту» 

вказують: «Розвиток засобів ураження, збільшення масштабів їх уражальної дії гостро ставить 

питання пошуку надійних та економічних способів захисту населення, у тому числі – від наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру мирного часу, які за наслідками дії 

своїх уражальних факторів стали схожими на дію сучасної зброї»1. У цій роботі звертається увага 

на такі проблеми, що потребують вирішення в Україні2: 

– оскільки основну частину захисних споруд побудовано в середині минулого сторіччя, фонд 

захисних споруд поступово зменшується; 

– у проєктній документації нового будівництва захисні споруди, здебільшого, 

не передбачаються. 

Автори статті «Основні підходи до створення моделі захисту населення при техногенній 

надзвичайній ситуації в залежності від розташування джерела викиду» наводять такий висновок: 

«Укриття населення в захисних спорудах при виникненні надзвичайних ситуацій мирного часу має 

важливе значення, особливо при виникненні труднощів і неможливості повної евакуації населення 

з великих міст, а в поєднанні з іншими способами захисту – забезпечує зниження ступеня його 

ураження від усіх можливих вражаючих дій надзвичайних ситуацій різного характеру»3. Наведені 

положення підтверджують важливість дослідження організаційних, правових та фінансово-

економічних аспектів формування і використання фонду захисних споруд цивільного захисту 

України, що визначено завданням статті.  

Виклад основного матеріалу. До законодавства, яке діє у сфері цивільного захисту, 

в останній час, за ініціативи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, було внесено 

значні зміни, спрямовані на удосконалення вимог до споруд, призначених для укриття населення 

у разі виникнення надзвичайних ситуацій, насамперед, воєнного характеру, що становлять фонд 

захисних споруд. Внесені зміни відповідають пріоритетам державної політики  у сфері цивільного 

захисту, до яких віднесено розробку нових і удосконалення відомих методів і способів захисту 

населення, об’єктів економіки4: 

– створення локальних систем оповіщення населення; 

– відпрацювання планів евакуації населення – у разі виникнення загроз життю і здоров’ю; 

– здійснення перегляду містобудівних норм, з урахуванням необхідності освоєння підземного 

простору міст для укриття населення; 

– розроблення типових проєктів будівель із приміщеннями для захисту населення;  

– організація постійного моніторингу стану захисних споруд, їх ремонт і переобладнання 

тощо.  

Зазначені зміни підготовлені за результатами відстеження результативності дії нормативно-

правових актів, насамперед: 

1. постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 138 «Деякі питання 

використання захисних споруд цивільного захисту»; 

2. наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 р. № 579 «Про затвердження 

вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд», зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 30.07.2018 р. за № 879/32331 (далі – наказ МВС № 579-2018 р.), яким затверджені:  

а) Вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту;  

б) Вимоги щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд 

цивільного захисту; 

в) Вимоги щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації 

захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку 

неможливість; 

 
1 Лисенко, І. В., Плюс, М. М., Сіпко, В. Г. (2019). Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту. 

Міжнародна науково-технічна конференція «Хімія та сучасні технології». Дніпро, III, 81. 
2 Там само, 82. 
3 Квітковський, Ю. В., Стельмах, О. А. (2012). Основні підходи до створення моделі захисту населення 

при техногенні надзвічаіні ситуації в залежності від розташуваннія джерел викиду. Проблеми надзвичайних 

ситуації. Збірка наукових праць, 15, 63. 
4 Кулєшов, М. М., Росоха, В. О. (2014). Сучасні виклики для державної політики у сфері цивільного захисту 

в Україні. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління, 2, 

170-171. 
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3. наказу МВС від 16.06.2020 р. № 460 «Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх 

справ України від 09 липня 2018 року № 579», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

24.09.2020 р. за № 931/35214 (далі – Зміни), який затверджено на підставі пропозицій, що надійшли 

від окремих центральних органів виконавчої та місцевих органів влади, а також територіальних 

органів ДСНС України 

Під час підготовки проєкту Змін було також вивчено та враховано світовий досвід з організації 

укриття населення, а також досвід захисту населення в умовах обмежених військових конфліктів, 

зокрема, в умовах проведення Антитерористичної операції/Операції Об’єднаних сил (далі – 

АТО/ООС). 

Відомо, для захисту населення від надзвичайних ситуацій можуть використовуватись як захисні 

споруди, що створюють необхідні умови – для збереження життя і здоров’я людей, так і інші, 

пристосовані для цих цілей будівлі і споруди, які можуть за своїми конструктивними 

характеристиками забезпечити захист при радіаційних і хімічних аваріях, задимленнях, 

катастрофічних затопленнях, смерчах, ураганах тощо1. Найбільше для цього підходять споруди 

(приміщення), що розташовані нижче рівня землі, оскільки шар землі, який закриває огороджуючі 

будівельні конструкції, надає їм додаткового захисту та міцності. 

Укриття у захисних спорудах вважається одним з найбільш ефективних способів захисту 

населення від уражаючих факторів можливих надзвичайних ситуацій, а вивчення досвіду організації 

захисту населення в умовах проведення АТО/ООС свідчить, що набуває актуальності укриття 

населення у захисних спорудах подвійного призначення та найпростіших укриттях, розташованих 

за місцем діяльності або мешкання людей2. В умовах недостатності фонду захисних споруд, 

з причини його недофінансування, під час активної фази проведення АТО/ООС це підтвердилося: 

населенням використовувалися як протирадіаційні укриття (негерметичні захисні споруди, 

призначені для захисту населення від іонізуючого випромінювання під час радіаційних аварій та 

звичайних засобів ураження під час воєнних дій, далі – ПРУ), так і найпростіші укриття (приміщення, 

розташовані у підвальних та цокольних поверхах, огороджуючі конструкції яких за захисними 

властивостями могли прирівнюватися до ПРУ).  

Натомість, спеціальне обладнання сховищ, що має забезпечувати їх герметичність та 

автономність у режимі використання за призначенням упродовж певного часу – 48 годин, 

насамперед, фільтровентиляційне обладнання та дизель-електростанції, захисно-герметичні пристрої 

тощо, в таких умовах, практично, не використовувалося, а їхня працездатність не впливала 

на забезпечення захисту людей.  

Разом з цим, перебування людей упродовж тривалого часу в найпростіших укриттях, 

розташованих у приміщеннях, необладнаних системами водопроводу, каналізації та вентиляції, 

насамперед, – у підвальних приміщеннях багатоквартирних житлових будинків, а також у технічних 

підпіллях, погрібах та льохах, було пов'язано з неналежними умовами забезпечення їх 

життєдіяльності. Крім того, часто-густо такі приміщення, що не обслуговувалися та не утримувалися 

належним чином, були захаращені, підтоплювалися, не мали електроживлення, що створювало 

додаткові незручності людям, які й без того знаходилися у складних життєвих умовах. 

У той же час, вивчення світового досвіду організації цивільного захисту3 свідчить, що він, має 

свої відмінності від українського4. Дослідники світового досвіду, до висновків яких ми приєднуємося, 

 
1 Квітковський, Ю. В., Стельмах, О. А. (2012). Основні підходи до створення моделі захисту населення 

при техногенні надзвічаіні ситуації в залежності від розташуваннія джерел викиду. Проблеми надзвичайних 

ситуації. Збірка наукових праць, 15, 63-64. 
2 Лисенко, І. В., Плюс, М. М., Сіпко, В. Г. (2019). Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту. 

Міжнародна науково-технічна конференція «Хімія та сучасні технології». Дніпро, III, 81-82. 
3 Рогуля, А. О. (2015). Європейський досвід функціонування системи цивільного захисту населення 

у забезпеченні національної безпеки. Ефективність державного управління, 45, 130-138; Труш, О. О. (2009). 

Досвід побудови та функціонування систем цивільного захисту країн членів Європейського Союзу Західної 

Європи. Теорія та практика державного управління, 4 (27), 441-447; Труш, О. О. (2010). Досвід побудови 

та функціонування систем цивільного захисту країн членів Європейського Союзу Центральної Європи. 

Теорія та практика державного управління, 1 (28), 407-417. 
4 Кулєшов, М. М., Росоха, В. О. (2014). Сучасні виклики для державної політики у сфері цивільного захисту 

в Україні. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління, 2, 

170. 
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констатують, що принциповими особливостями систем цивільного захисту провідних країн світу 

(до них ми, зокрема, відносимо Ізраїль, Фінляндію, Швейцарію, Швецію та деякі інші розвинуті 

країни), у відмінності від України, є1: 

– наукове та економічне обґрунтування питань, пов’язаних з цивільним захистом; 

– безумовне виконання юридичних актів; 

– прозорі і зрозумілі механізми реалізації завдань цивільного захисту; 

– підтвердження прийнятих програм і заявлених цілей фінансовими та матеріальними 

ресурсами; 

– стабільність системи управління цивільного захисту та сил цивільного захисту. 

До зазначених основних особливостей варто додати ще відшкодування забудовникам витрат 

на створення фонду захисних споруд (повне або часткове) 

Світовий досвід підтверджує доцільність організації укриття переважної більшості населення 

у спорудах подвійного призначення, які використовуються за основним функціональним 

призначенням та для захисту населення (підземні станції метрополітену, тунелі, переходи, склади, 

гаражі, паркінги, торговельні та розважальні центри, спортзали, тири тощо). Відповідно, такі споруди 

під час експлуатації у мирний період закордоном утримуються та обслуговуються, у тому числі й 

у фінансовому плані, належним чином. 

З урахуванням цього досвіду, в Україні оптимізовано напрями подальшої організації формування 

фонду захисних споруд, а також критерії оцінки готовності таких споруд до використання 

за призначенням: будівельними нормами – ДБН В.2.2-5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди 

цивільного захисту» (далі – ДБН), з метою створення умов для захисту та нормальної життєдіяльності 

населення, яке планується до укриття у таких спорудах в Україні, передбачено застосування під час їх 

будівництва огороджуючих будівельних конструкцій, розрахованих на протидію небезпечним 

чинникам, що виникають під час воєнних дій, а також встановлення в них необхідного для цього 

обладнання, зокрема, електроживлення, водопроводу, каналізації, вентиляції тощо. 

З огляду на необхідність дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил, створення 

нормальних умов для життєдіяльності населення, місткість ПРУ та споруд подвійного призначення 

із захисними властивостями ПРУ дозволяється не обладнувати:  

1) системами водопроводу та каналізації – ДБН обмежують 20-ма особами;  

2) примусовою вентиляцією – 50-ма особами.  

Для таких споруд передбачається застосування виносної тари для нечистот, що щільно 

закривається, наявність окремих приміщень для встановлення такої тари, переносних ємностей 

з водою, а також природної вентиляції.  

Отже, відповідно до вимог ДБН, споруди подвійного призначення мають проектуватися і 

будуватися за нормами, встановленими для відповідних захисних споруд (сховищ або ПРУ).  

Натомість, у разі встановлення уповноваженими на це органами відсутності об'єктивної 

потреби у такому виді захисних споруд, як сховища, наказом МВС №579-2018 р. передбачена 

можливість реконструкції сховищ під ПРУ або під споруди подвійного призначення із захисними 

властивостями ПРУ. Додатково до цього Змінами передбачена можливість переведення сховищ 

до категорії ПРУ за результатами їх технічної інвентаризації як об'єктів нерухомого майна2. 

Наступним шляхом організації формування фонду захисних споруд, насамперед, в умовах 

воєнного часу, що пов'язано з відповідними фінансовими обмеженнями – у коштах, часі, 

можливостях використання трудових ресурсів, техніки, матеріальних ресурсів, необхідних для їх 

повноцінного проектування та будівництва, є організація обстеження та дообладнання під захисні 

споруди та споруди подвійного призначення існуючих будівель та споруд, насамперед, – споруд 

підземного простору населених пунктів. Так, Змінами передбачена можливість приймати рішення 

щодо взяття їх на облік як споруд подвійного призначення, а відбуватися це має за результатами: 

1) встановлення під час таких обстежень відповідності будівель (споруд, приміщень) різного 

призначення, що вже експлуатуються, вимогам, які висуваються до захисних споруд;  

2) проведення технічної інвентаризації вище зазначених об'єктів нерухомого майна. 

 
1 Там само. 
2 На сьогодні ДСНС України вже розглянуто та погоджено декілька проектів реконструкції непридатних 

захисних споруд (сховищ) під споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ у містах 

Києві, Львові та Житомирі, а також підготовлено матеріали щодо переведення сховищ до категорії ПРУ 

за результатами їх технічної інвентаризації (Луганська та Хмельницька області) – автори. 
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На що необхідно звернути окрему увагу ще – це на фінансово-економічну складову організації 

формування та утримання захисних споруд. 

Як показало вивчення практики, заходи, спрямовані на утримання наявних захисних споруд, 

у переважній більшості випадків, їх балансоутримувачами фінансуються за залишковим принципом 

або не фінансуються взагалі, що, у свою чергу, призводить до виходу з ладу їх спеціального 

обладнання й у подальшому – до занепаду та знищення таких споруд. Так, на сьогодні, відповідно 

до законодавства, потребу укриття своїх працівників (персоналу) у захисних спорудах, що мають 

перебувати у постійній готовності до використання за призначенням, має обмежена кількість 

суб’єктів господарювання, до яких, насамперед, належать об’єкти енергетики (атомні, теплові та 

гідроелектростанції), інші важливі для економіки об’єкти, лікувальні заклади. Разом з цим, створення 

та утримання таких споруд здійснюється за рахунок коштів суб’єктів господарювання і має бути 

економічно обґрунтовано. В іншому випадку, фінансування процесу утримання захисних споруд 

здійснюється за «залишковим» принципом або не здійснюється взагалі. Натомість, споруди 

подвійного призначення, що за основним призначенням експлуатуються постійно, фінансуються 

належним чином. Це свідчить, що на сьогодні будівництво захисних споруд в Україні, які призначені 

виключно для укриття населення і не використовуються для «мирних» цілей, є недоцільним та 

економічно необґрунтованим.  

Висновки і пропозиції. 

1. Положення прийнятих за наказом МВС України від 16.06.2020 р. №460 Змін спрямовуються 

на удосконалення порядку постановки та виключення з обліків найпростіших укриттів, 

упорядкування переліку випадків, за якими уповноважені на це органи, за погодженням з ДСНС, 

можуть приймати рішення щодо виключення захисних споруд з їх фонду, визначати перелік 

документів, що мають підтверджувати настання таких випадків.  

2. У розвиток діючих норм зазначених Змін, необхідно створити рекомендації з пристосування 

під ПРУ існуючих об'єктів будівництва, а також з організації проведення обстежень споруд різного 

призначення з метою встановлення можливості їх використання для укриття населення, зокрема, як 

споруд подвійного призначення. Такі рекомендації мають бути вивчені центральними органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, що виконують 

проектування об'єктів будівництва, для надання пропозицій з організації та проведення відповідної 

роботи.  

3. Разом з тим, окремі категорії населення (персонал найбільш важливих для економіки 

суб'єктів господарювання, об'єктів критичної інфраструктури, медичних закладів, а також населення, 

яке проживає у зонах спостереження навколо атомних електростанцій) мають бути забезпечені 

укриттям саме у захисних спорудах, що перебувають у постійні готовності до використання 

за призначенням.  

4. На організації формування, забезпеченні готовності та використанні фонду захисних споруд 

цивільного захисту України позитивно відіб’ється урахування світового досвіду за результатами його 

науково-прикладних досліджень за напрямами: організація укриття більшості населення у спорудах 

подвійного призначення, стабільність управління, належне правове, наукове, фінансово-економічне 

забезпечення цивільного захисту та ін.  
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CORPORATE CULTURE AS A FOUNDATION  

FOR EFFECTIVE ENTREPRENEURSHIP 

The article discusses the concept of "corporate culture". Its key features and hallmarks have been 
examined. The emphasis is laid on a strong effect of corporate culture on the competitive 
performance and efficiency of a company. It also describes the relationship between leadership 
and the corporate culture formation. Regarding corporate culture as a strategically significant 
intangible resource of entities, modern researchers note the need to identify and study this 
phenomenon. The sustainable nature of culture makes it possible to distinguish one culture from 
another. Culture tends to bring momentum with it that guides the patterns change. Corporate 
culture is expressed in behaviour, for instance, cleanliness, helpfulness and friendliness in a 
company. The best organizations have a culture that emphasizes serving the others, especially 
clients. Such cooperatives underline high moral and ethical values such as honesty, reliability, 
fairness. The development of integrated approaches to the exploration of corporate culture, the 
use of new methods for collecting and analysing information that allow measuring the impact of 
corporate culture on employees' motivation, the efficiency of business processes and the 
outcomes of a company's economic activities are gaining increasing relevance and set the 
direction for the development of this academic field. The strategy provides for clarity and 
purposefulness of collective actions and decision making. It relies on plans and sets of solutions to 
mobilize people and can often be backed by both specific rewards for achieving goals and the 
consequences of failing to meet those goals. Ideally, it also includes adaptive elements that can 
scan and analyse the external environment and sense when changes are required to maintain 
continuity and growth.  
Keywords: corporate culture, staff member, leadership, efficiency, governance, management. 

Formulation of the problem. One of the main topics that is often discussed in the literature on 

management and business is the impact of corporate culture on the efficiency of an organization. Corporate 

culture is a management philosophy and a way of managing an entity in order to improve the efficiency and 

effectiveness of its activities. Understanding corporate culture is essential inasmuch as it can affect the 

thoughts, feelings, interaction and performance of an entity. 

The understanding of the importance of corporate culture becomes evident when most organizations 

admit the fact that a well-founded culture of an entity can facilitate the achievement of outcomes in all aspects 

of activity, whether this be it in the economy, economic growth or finance. 

The entities have to be productive, competitive, and grow their market share to meet the challenge of 

overcoming difficulties with changes in the environment. The need to achieve their goals made managers 

look for cultural means to achieve their goals, to motivate employees for productive work. Considering that 

the structure plays an important role in defining individual duties within the workflow, corporate culture 

ensures that people fulfil those duties with minimum resistance. More importantly, a strong culture dictates 

the way things should be done and creates expectations shared by group members that are not explicitly 

a formal structure. 



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU                ISSN 2533-4794 (Print); 2533-4808 (Online) 

24 

Analysis of recent research and publications. Yu.G. Semyonov notes that "corporate culture refers 

to the goals that have to be achieved and the standards of behaviour that have to be maintained by staff 

members"1. There have been several studies carried out over the past two decades on the way to optimize 

performance. It has been found that a strategic group membership and associated collective behaviour are the 

main sources of long-term differences in profitability of a firm and organizational effectiveness. 

T.O.Solomanidina notes that "the collective behaviour of members of an organization, which culture helps to 

control, is important for its efficiency"2. 

Cultural strength and reliability depend on the way strong firms respond to their own experiences and 

environmental changes. In relatively stable environments, the culturally oriented companies have more 

reliable performance properties. Culture is evidently a complex element, and its influence within an entity is 

pervasive. A.V. Kolesnikov notes that "over the past decade, a lot has been written about corporate culture 

and the important role it plays"3. 

M. Armstrong, A. Baron point out that "although organizational culture has been a subject of social 

science study for some time, the publication of the book "Quest for Excellence" (Peters and Waterman) has 

raised deep concerns about industrial leaders and managers"4. Afterwards, many studies have shown that the 

industry shares different cultural values. To achieve their goals, the entities are guided by their own kind of 

culture, known as "corporate culture", which has a significant impact on the behaviour of the group members. 

I.V. Groshev, V.M. Yuriev noted that "the culture of a company provides a structure that organizes and guides 

the behaviour of people in the workplace"5. Corporate culture influences individual behaviour about what it 

is needed to be in good standing and directs appropriate actions, behaviour for every circumstance. Culture 

is an important quality of entities. 

Highlighting unresolved parts of a common problem. Developing a corporate culture is a complex 

issue. It cannot be simplistically understood that corporate culture management issues will be resolved in an 

entity. The corporate culture is inherently more inert than many other objects of management. Therefore, 

the results of corporate culture management activities will not appear immediately, and the actions required 

to change it have to outpace other transformations. Despite all these challenges, the very ability to manage 

corporate culture cannot be denied. It is sufficient to mention at least that very successful examples of its 

management can be found in the history of the activities of such entities as craft societies, the officer corps, 

the church, etc. 

The purpose of the article. The purpose of the article is to consider corporate culture  

as a control element. 

Basic results of the research. It can be determined that corporate culture is one of the main elements 

that is in charge of organizational effectiveness. A strong corporate culture (that is, one in which everyone 

understands and believes in the purpose, priorities, and practices of a firm) that encourages participation and 

improvement by all members of an entity is identified as one of its most important assets. Corporate culture has 

been named as an explanation for differences as a product among American companies. The superior labour 

efficiency of the Japanese has consistently been attributed somewhat to better organization of production.  

The hypothesis that strong cultures improve efficiency of a firm is based on the idea that strong cultures 

improve firm efficiency, organizations benefit from highly motivated staff members committed to the goals 

of a company.  

By examining the impact of corporate culture on performance monitoring and optimization, the entities 

can develop stronger adaptive cultures that can enhance their competitive advantage and efficiency.  

One can trace the origin of culture as an independent variable affecting an employee behaviour. 

Institutionalization functions to generate a common understanding among members about what is appropriate 

and what is a necessary fundamentally meaningful behaviour. As a rule, organizations and institutions have 

modes of behaviour that are largely self-evident. Culture is an important determinant of attitudes and 

practices, and really affects management practice. Cultural differences can often impact managerial 

expectations and styles.  

 
1 Семенов, Ю. Г. (2015). Организационная культура. Москва: Логос, Университетская книга. 
2 Соломанидина, Т. О. (2011). Организационная культура компании. Москва: ИНФРА-М. 
3 Колесников, А. В. (2011). Корпоративная культура современных организаций. Курс лекций. Москва:  

Альфа-пресс. 
4 Армстронг, М. (2014). Управление результативностью. Система оценки результатов в действии. Москва: 

Альпина Паблишер. 
5 Грошев, И. В. (2013). Менеджмент организационной культуры. Москва: МПСИ, МОДЭК. 
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Dealing with other cultures and trying to understand why and how culture influences behaviour is one 

of the most important issues facing management. The influence of culture on entities is becoming increasingly 

important. The effect can be positive, as shown in the case of Wal-Mart and UPS. For example, staff members 

of South West airlines actually accept lower wages than their industry peers in order to be part of the “fun” 

working environment created by the people of the South-West. The department's motto is "hire for attitude, 

for skills". Cultures of obscurity and mistrust, however, can have a negative impact on an enterprise 

performance, such as seen at Enron and WorldCom.  

The Starbucks coffee company, which has grown up from just two retail stores in the US to more than 

2,500 stores worldwide over the past decade, is one of the most successful entities since they attributed their 

organization to a new corporate culture. This organization considered culture as a critical factor in 

organizational success and concluded that "the way we treat our people affects the way our employees treat 

our clients and, in turn, our success, which includes personnel efficiency". Such a point of view has led the 

entity to a series of human resource practices designed to enhance the employees' sense of being valued by 

the entity. 

Corporate culture has been defined as "the way things happen here." It follows that the culture of one 

entity may differ from another, even in the same industry. Corporate culture can be defined based on the fact 

that culture seeks to fulfil two essential functions in entities: 1) integrate members to make them know how 

to treat to each other, and 2) help the entity to adapt to external conditions.  

Internal integration refers to the collective identity that group members develop and that allows them 

working together effectively. External adaptation refers to the way an entity achieves its goals and deals with 

outsiders. Culture helps manage the day-to-day actions of staff members to achieve their goals. This enables 

organizations to quickly respond to client needs or competitor actions. Also, corporate culture was defined 

as widely spreading common values within an entity. This means that the corporate culture glues employees 

together and makes it possible for them to cooperate to achieve their goals.  

Corporate culture has also been defined as a set of values, guiding beliefs, perceptions, as well as ways 

of thinking that are shared by members of an entity. This means that the culture is studied and not genetically 

inherited. The learning process tends to continue to unconsciously force the culture to melt from one 

generation to the next one. It suggests that culture can be changed if the dynamics of the learning process 

is known.  

Most authors also agree that corporate culture refers to a set of values, beliefs and behaviour models 

that form the basic identity of an entity.  

Culture refers to the predominant system of beliefs, values and norms that members of an entity adhere 

to. It appears that culture determines loyalty and commitment, the way staff members work and how far they 

are willing to go to assume risks. It is also an organizationally induced collective mentality that all members 

of the organization share. Organizations with a strong culture do not need manuals on organizational chart 

policies, procedures, and rules to obtain success. In these entities, this is the way people control the line, 

which they should do in most situations, because the total of guiding values is crystal clear. Staff members 

actions are integral to their company culture. Thereby, corporate culture tends to strengthen management in 

the coordination and integration of people with various personal and cultural value systems into the 

workplace. Staff members are motivated to internalize the dominant culture of the organization because it 

satisfies their needs for formal identification. This typically enables entities to attract new employees and 

retain top performers. As a rule, corporate culture helps staff members understand organizational events. This 

makes them rather cope with tasks than spend time figuring out what is expected of them. This allows staff 

members to communicate freely and effectively and each higher level of cooperation with each other, because 

they share common mental models of reality1.  

The sustainable nature of culture makes it possible to distinguish one culture from another. Culture 

tends to bring momentum with it that guides the patterns change.  

Culture serves a number of functions in the organization process. First, it plays a defining role; that is, 

it distinguishes one entity from another. This makes it possible to differentiate between one organization and 

others. Second, it conveys a sense of identity to the entity members. People have a sense of entity. Third, 

culture facilitates the formation of a commitment to something greater than a person's personal interests. 

Culture forms consent between individuals regarding the basic values of the entity, and enhances the stability 

of the social system. It defines the rules of the game. 

 
1 Грошев, И. В. (2013). Менеджмент организационной культуры. Москва: МПСИ, МОДЭК. 
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The role of culture in affecting employees' behaviour appears to be increasingly important in the 

workplace today. The common message provided by corporate culture is to ensure that staff members are led 

in the right direction in entities. The entity uses the culture supported by rules and regulations. Culture 

enhances organizational collaboration and enhances staff member's consistency of conduct1.  

Corporate culture is expressed in behaviour, for instance, cleanliness, helpfulness and friendliness in a 

company. This behaviour leads to successful operations. The best organizations have a culture that 

emphasizes serving the others, especially at clients. Such cooperatives underline high moral and ethical values 

such as honesty, reliability, fairness.  

The climate is one of the friendly, caring, caring people who collaborate to provide a good product 

at a reasonable price. Good or organizational leaders create the culture that underlines cooperation and joy 

in serving clients. Controllable teams can develop under such a climate. Values are important because 

they establish a basis for understanding beliefs and motivation. They also affect our perception. Values 

arrays objectivity and rationality. Values tend to affect attitudes and behaviour. Values include cultural 

values as well as other values socialized by parents, friends, and personal events. Organizational values are 

widely and deeply shared by people within the entity. They include caring for staff members, clients and 

the quality of a company's work. This means that the purpose of the entity also largely determines 

the values of the entity.  

Organizational values are important because they represent a management challenge. Managers are 

looking for ways to integrate, or at least coordinate people with diverse personal and cultural value systems. 

Globalization has enhanced awareness and sensitivity to differences in values across cultures. An 

organization needs to rely on individuals in making decisions and taking actions aimed at achievement of 

corporate goals. Organizational values represent a subtle, but potentially effective, alternative to the old, 

expensive direct command and control system2.  

Staff members whose values align with those of the entity are easier to manage. Values are usually an 

invisible magnet that pulls staff members in the same direction. Values foster common communication and 

assistance to ensure that members of the entity are performing the same job, irrespective of their tasks and 

ranks. Ethical values enable heads of an organization to define ethical behaviour.  

Managers consistently report that action of a head is the most important factor affecting ethical and 

moral behaviour in their organizations. This means that the values of middle and senior management have 

a significant impact on the entire climate within the organization. Values represent what we want, as well 

as socially desirable ways of meeting those needs. Values dictate our priorities, our preferences and actions. 

Core values underlie the impact on staff members, the lifestyle motivation. When people’s values conform 

with those of an entity, they are normally motivated and exhibit behaviours that enable the entity 

to succeed.  

Organizational behaviour researchers tend to focus on instrumental values. It is also possible to 

distinguish values from generally accepted or accepted values. Values are socially desirable, and therefore 

people and entities create a positive social attitude and believe in the values that others expect.  

Every business has its own corporate culture. A company also has a corporate culture that should be 

managed to achieve maximum operational efficiency. Understanding what it is and how it relates to business 

can equate the difference between success and mediocrity for a company3. 

Business managers and owners have to recognize that corporate culture is unique to each company, 

eliminating the "one size fits al" management strategy. Corporate culture is often defined as a set of common 

values, opinions, customs, traditions and internal goals that facilitate making each company unique. The 

issues of corporate culture deliberately or unknowingly generated by business owners and/or founders, can 

promote or hinder the success of large and small companies by expanding or diminishing team efforts to 

achieve company goals. 

Along with management of operations, marketing, and finance, small businesses have to manage, 

direct, control and maximize the positive components of corporate culture inherent to them. While every 

company and its corporate culture are individual, there are three important components in successful entities. 

First, the business owner's vision, mission and value definitions are clear and concise, allowing employees 

to better understand the focus of the company. Second, staff members understand their expected contribution 

 
1 Семенов, А. С., Сизов, Ю. С. (ред.) (2012). Корпоративные конфликты. Причины их возникновения 

и способы преодоления. Москва: Едиториал УРСС. 
2 Мишурова, И. В. (2015). Технологии корпоративного менеджмента. Москва: ИКЦ "МарТ". 
3 Омега-Л (2014). Управление корпоративными изменениями по критерию устойчивости. Москва. 
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to achieving the goals and objectives of a company, based on the leader's mission. Finally, employees have 

to adopt beliefs that support and focus on the company's goals and strategies. 

Many companies develop a corporate subculture inasmuch as different groups of staff members are in 

line with their own values and visions. Company executives have to carefully identify, accept and properly 

manage subcultures, especially in small companies1. 

Conclusions. Strategy and culture are among the main levers at the disposal of senior executives in 

their never-ending quest to maintain the vitality and effectiveness of an organization. Strategy offers formal 

logic for the company goals and steers people around them. Culture expresses goals via values and beliefs 

and guides the activity through shared assumptions and group norms. 

The strategy provides for clarity and purposefulness of collective actions and decision making. It relies 

on plans and sets of solutions to mobilize people and can often be backed by both specific rewards for 

achieving goals and the consequences of failing to meet those goals. Ideally, it also includes adaptive elements 

that can scan and analyse the external environment and sense when changes are required to maintain 

continuity and growth. Leadership goes hand in hand with strategy formation, and most leaders understand 

the underlying principles. Culture, however, is a more elusive lever because much of it is fixed in unspoken 

behaviour, mode of thinking, and social patterns. 

For the better or for the worse, culture and leadership are inextricably linked. Founders and key leaders 

often set new cultures in motion and capture values and assumptions that persist for decades. Over time, the 

organizational leaders can also shape the culture through both conscious and unconscious acts (sometimes 

with unintended consequences). The best leaders we've seen are fully aware of the multiculturalism they are 

embedded in, can sense when change is needed, and can deftly affect the process. 

An important and often overlooked aspect of corporate culture is that, despite its subconscious nature, 

people are effectively programmed to recognize it and respond to it instinctively. It acts like a kind of wordless 

language. Shalom Schwartz and E.O Wilson in their studies have shown the way evolutionary processes 

shape human abilities; inasmuch as the ability to feel and respond to culture is universal, it is to be expected 

that certain topics will be repeated in many models, definitions and research works in this area2.  

The managers have to: 

– understand corporate culture of their organization and assess its supposed and unintended 

consequences; 

– assess the level of consistency of the staff members' views on corporate culture; 

– determine subcultures that may be associated with higher or lower group performance; 

– identify differences between inherited corporate cultures during the course of mergers 

and acquisitions; 

– quickly orient new leaders to the corporate culture they are joining to and help them determine 

the most effective way to manage employees; 

– measure the dimension of agreement between individual leadership styles and organizational 

culture to determine what impact a leader can have; 

– create the desired culture and communicate the changes needed to achieve it. 

It is possible, in fact, vital to improve organizational performance through culture change using 

simple yet powerful models and techniques described herein. First, leaders have to be aware 

of the corporate culture that is in effect in their organization. Then they can identify the desired target 

corporate culture. Finally, they can master the basic practices for changing the wording for aspiration, 

leadership alignment, organizational conversation and organizational design. Leadership with a corporate 

culture may be one of the few sources of sustainable competitive advantage companies have preserved 

nowadays. Successful leaders will stop feeling discouraged about corporate culture and instead use 

it as their primary management tool. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ТА УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

The field of intellectual and legal education in Ukraine is thoroughly researched by leading 
practitioners: patent attorneys, heads of technology transfer departments, teachers who train 
professionals in the specialty «Intellectual Property». The purpose of the article is to study the 
experience of Ukraine in the sphere of intellectual property in the system of university education, 
to substantiate the need for further popularization of knowledge on intellectual property. In their 
publications, scientists present educational programs for training and retraining of specialists in 
the field of intellectual property, describe the problems of innovative development in Ukraine, 
offer original models, methods and techniques of intellectual property management and 
commercialization of intangible assets. The article reveals the problem of formation of 
professional competencies of higher education providers in Ukraine in the specialty of intellectual 
property. The role of intellectual resources, intellectual products and innovative development is 
defined, as they form the basis of modern economic development. Unconditional value of 
intellectual property is confirmed for the economic sector of Ukraine and the national system of 
innovative development. In addition, the article identifies shortcomings in the development of the 
innovation sector. The state of the system of teaching knowledge of intellectual property is 
studied, taking into account the experience of developed countries. The shortcomings of 
university education in the direction of training specialists in innovative development are 
analyzed. The role of distance education in the current situation is determined. The study 
formulated conclusions and practical recommendations for improving the situation with 
innovative development in the education system. 
Keywords: intellectual property, university education, competitiveness, intellectual property 
specialist, innovative development. 

Постановка проблеми. Світовий досвід свідчить, що ефективність соціально-економічного 

розвитку сучасної держави залежить переважно від стану розвитку інтелектуальної діяльності 

населення. Впродовж усього еволюційного формування суспільства було підтверджено, що головним 

чинником цього процесу є зростання інтелектуального потенціалу держави та впровадження у життя 

наукових новацій, які мають суттєвий вплив на економічні складові. Прогресивний розвиток будь-

якої сфери діяльності людини потребує належного науково-технічного забезпечення. У сучасних 

умовах інтелект, знання та творчий потенціал людини набувають визначного значення як фактори 

розвитку українського суспільства. 

Конституцією України громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і 

технічної творчості, захист права інтелектуальної власності, моральних і матеріальних інтересів, що 

виникають у зв’язку із різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право 

на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або 

поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом (ст.ст. 41, 54)1. 

 
1 Конституція України, 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 30, 141. 
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За зазначених умов одним із головних завдань, що потребує уваги та підтримки з боку держави 

є належне використання інтелектуального потенціалу нації, вдосконалення механізму інтеграції 

освітнього, наукового та виробничого сектору, підтримка інноваційних напрямів розвитку та 

забезпечення системи правової охорони об’єктів інтелектуальної власності (далі – ІВ). 

Сьогодні Україна входить до складу країн, де на законодавчому рівні гарантується захист ІВ 

кожного громадянина, проте значна кількість науковців акцентують увагу на досить повільний, 

порівняно з провідними країнами, розвиток у цьому напряму. Зокрема, відзначається досить низька 

якість менеджменту в сфері управління ІВ, що обумовлено непослідовними діями органів державної 

влади щодо охорони об’єктів ІВ, відсутністю продуманої послідовної інноваційної політики, 

недосконалістю законодавчої бази тощо. 

Наразі в країні існує гостра потреба у підготовці висококваліфікованих кадрів в сфері ІВ, що 

сприятимуть формуванню професійного ринку ІВ та підвищенню його конкурентоспроможності. 

Інтеграція знань з інтелектуальної власності до системи освіти, зокрема університетської освіти, 

дозволить вибудувати прогресивне суспільство, яке розуміє цінність власних досягнень та творчості, 

що у свою чергу сприятиме високотехнологічному та інноваційному розвитку усіх сфер життя 

українського суспільства. Формування інноваційного суспільства за допомогою ЗВО сприятиме 

інтеграції системи української університетської освіти у Європейський простір, що також є одним 

із умов розвитку у напрямі європейської інтеграції України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сфера інтелектуально-правової освіти 

в Україні ґрунтовно досліджується провідними фахівцями-практиками: патентними повіреними, 

керівниками відділів трансферу технологій, викладачами, що готують професіоналів  

за спеціалізацією «Інтелектуальна власність». У своїх публікаціях вони презентують освітні 

програми для підготовки та підвищення кваліфікації фахівців  у сфері ІВ, описують проблеми 

розвитку ІВ в Україні, пропонують оригінальні моделі, методи і методики управління ІВ і 

комерціалізації нематеріальних активів. 

Метою статті є дослідження досвіду України щодо інтелектуальної власності у системі 

університетської освіти, обґрунтування необхідності подальшої популяризації знань з питань ІВ. 

Виклад основного матеріалу. Тенденції розвитку науки, культури, техніки і виробництва, 

особливо починаючи з другої половини XX ст., свідчать про те, що людство у своєму розвитку 

підійшло до тієї межі, коли подальший прогрес все більше зумовлюється розумовою діяльністю.  

Концептуальна важливість ролі інтелектуальної власності в інноваційній політиці визнається 

як на рівні міжнародних інститутів, так і на рівні національних політик1. 

Зокрема, разом з утворенням України як самостійної держави виникла потреба у формуванні та 

вдосконаленні національного законодавства у сфері ІВ. Процес приведення законодавчої бази 

у відповідність міжнародному праву проходив у декілька етапів: 

Етап становлення системи охорони прав інтелектуальної власності (1991-1994 рр.) 

характеризується формуванням необхідних законодавчих основ і створенням базових організаційних 

структур. До цього періоду відносять залучення України до міжнародних угод з питань захисту прав 

ІВ; розширенням законодавчої бази за рахунок міжнародних регулятивних норм; створення 

контролюючих органів та розширення їх повноважень у сфері ІВ. 

Другий етап (1995-1999 рр.) ознаменувався запровадженням курсу на радикалізацію соціально-

економічних реформ у країні та прийняттям Україною низки важливих міжнародних зобов’язань, що 

безпосередньо включали заходи з упровадження міжнародних стандартів охорони інтелектуальної 

власності, – укладенням Угоди про партнерство та співробітництво з ЄС та початком з 1995 р. 

переговорного процесу про набуття повноправного членства у Світовій організації торгівлі (СОТ)2. 

До досягнень за цей період можна віднести: розширення міжнародно-правової основи охорони ІВ 

через приєднання до міжнародних конвенцій; закріплення у 1996 р. в Конституції України гарантій 

захисту ІВ (статті 41, 54); поповнення законодавчої бази у сфері ІВ за рахунок прийняття нових та 

вдосконалення вже існуючих законів; запровадження порядку державної реєстрації прав автора 

на твори науки, літератури та мистецтва; створення та офіційне відкриття 22 жовтня 1999 р. відомчої 

патентної бібліотеки Державного патентного відомства України, що здійснює функції патентно-

 
1 Орлюк, О. (2019). Освіта з інтелектуальної власності у системі вищої освіти України: проблеми та завдання. 

Теорія і практика інтелектуальної власності, 6, 148-162. 
2 Гелеверя, Є. М. (2018). Еволюційні передумови розвитку та сучасний стан системи інтелектуальної власності 

в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки, 21, 142-147. 
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інформаційного забезпечення фізичних і юридичних осіб національною та зарубіжною патентною 

документацією та створення нині діючого Міністерства освіти і науки України, до компетенції якого 

віднесено управління системою захисту прав інтелектуальної власності. 

Третій етап розпочався у 2000 р. і триває понині. Він характеризується завершенням кризового 

періоду розвитку економіки України та проголошеними стратегічними планами переходу 

на інноваційну модель розвитку.  

Сьогодні державна система інтелектуальної власності в Україні виглядає так: 

 

Рис. 1. Державна система інтелектуальної власності в Україні 

Джерело:1 

 

Згідно з рейтингами сумарної діяльності щодо реєстрації ІВ Україна, за реєстрацією патентів 

займала 32 місце в світі, знаків для товарів та послуг – 25, промислових зразків – 162. Згідно 

з рейтингом країн світу за індексом рівня освіти Україна посідає 37 місце3. Таким чином, за наявністю 

інтелектуального та освітнього потенціалу Україна має досить високий рейтинговий рівень на ринку 

інтелектуальних товарів і послуг. 

 
1 Гелеверя, Є. М. (2018). Еволюційні передумови розвитку та сучасний стан системи інтелектуальної власності 

в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки, 21, 142-147. 
2 Центр гуманитарных технологий (2021). Рейтинг стран мира по индексу уровня образования 

<http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info>. (2021, березень, 27). 
3 Там само. 
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Проте в Україні, як і в більшості сучасних держав, існує проблема нестачі 
висококваліфікованих викладачів в сфері ІВ. По-перше це пов’язано, насамперед із постійним 
розвитком та новим виникненням об’єктів інтелектуальної власності, що вимагає нових курсів, 
методів навчання та навчальних матеріалів, досліджень. До другої причини можна віднести 
відсутність у викладачів дисциплін, що пов’язані з ІВ, практичних навичок. Слід також додати, що 
кожному фахівцю в сфері ІВ необхідно розбиратися в правових режимах ІВ, які діють в різних 
країнах, і знати систему міждержавних законодавчих норм, наприклад, ЄС: його регламенти та 
директиви створюють додаткову складність для викладача. Одним із підтверджень цього є публікація 
результатів дослідження щодо порушень прав інтелектуальної власності, які призводять до втрат 
в економіці та зниження зайнятості в різних галузях, яке проводилося спільно з Офісом гармонізації 
внутрішнього ринку (ОГВР) та Європейським патентним відомством (ЄПВ)1. 

Професійна освіта є найефективнішим із засобів вирішення проблем розвитку сфери ІВ. Так, Офіс 
гармонізації внутрішнього ринку замовив дослідницьким структурам моніторинг запровадження 
питань освіти у сфері захисту об’єктів інтелектуальної власності в шкільних програмах держав-членів 
ЄС, щоб побачити, як здійснюється ІВ-освіта, і що можна зробити, щоб її поліпшити.  

Освіта в сфері ІВ полягає у формуванні певних компетентностей, що дозволяють ознайомитися 
з об’єктами ІВ, зрозуміти її потенціал для отримання доходу та економічного зростання, привчає 
до дотримування прав на ІВ2.  

Проведене дослідження показує, що найкращим підходом до університетської освіти в галузі 
інтелектуальної власності є забезпечення «перехресних компетентностей», які можуть бути 
використані для різних дисциплін в навчальному плані. 

У звіті також наводяться приклади п’яти навчальних сфер, які виокремлені з восьми ключових 
компетентностей, обраних ЄС, що визначають основні пріоритети галузі освіти для розвитку сучасної 
економіки в сучасних умовах і які надають можливості впровадження ІВ в навчальні програми. 

На рівні початкової школи освіта в галузі ІВ є найбільш актуальною, коли мова йде про 
вивчення прав та обов’язків громадянина, а також про необхідність поважати права інших. Проте, 
ситуації різняться між країнами. 

Варто відзначити, що авторське право викладається в початковій школі сімох країн ЄС – Кіпра, 
Чехії, Франції, Греції, Польщі, Словенії і Словаччини3.  

У середній школі в державах ЄС поглиблюється навчання дітей інтелектуальній власності 
в таких галузях, як інформатика, інформаційні та комунікаційні технології, підприємництво, засоби 
масової інформації та медіа-продукція. 

В розкладах дисциплін превалює авторське право (Австрія, Фламандський регіон Бельгії, Кіпр, 
Чехія, Саксонія, Данія, Естонія, Франція, Угорщина, Італія, Литва, Люксембург, Латвія, Польща, 
Румунія і Словенія). 

Патентознавство включено до навчальних програм Німеччини (Саксонія), Естонії, Франції, 
Литви, Польщі та Португалії, а основи захисту комерційної таємниці викладаються в школах Австрії, 
Кіпру, Іспанії, Люксембурга і Словенії. Правову охорону торгових марок вивчають учні в Болгарії, 
Естонії та Франції, дизайн викладається в Литві і Словенії4. 

Існуюча зараз в Україні система університетської освіти в галузі ІВ потребує значного 
удосконалення. В Стратегії розвитку інтелектуальної власності на 2020-2025 рр. зазначено, що 
«Сучасний стан світової економіки характеризується масштабними трансформаціями, які 
проявляються у розвитку ключових технологій Індустрії 4.0, смарт-спеціалізації, підвищенні 
інтенсивності міжнародної конкуренції, пришвидшенні усіх процесів, які стають глобальними 
та більш відкритими»5. В умовах інтенсивної інтеграції та глобалізації економіки формування 

 
1 WIP. (2016). Intellectual Property Indicators <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2016.pdf>. 

(2021, березень, 29). 
2 Intellectual Property and Education in Europe. Study on IP Education in school curricula in the Office 

of Harmonization in the Internal Market (2015). EU Member States with additional international comparisons 

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/documents/11370/80606/IP+and+Education+final+report+September+2015> 

(2021, березень, 29). 
3 Там само 
4 Там само. 
5 NIPO (2020). Національна стратегія у сфері інтелектуальної власності на період 2020-2025 роки (проект) 

<http://nipo.org.ua/activity/stvorennya-efektivnogo-navchalnogo-centru-u-sferi-intelektualnoi-vlasnosti-iv>.  

(2021, березень, 26). 
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інтелектуального потенціалу країни та розвиток конкурентоздатності національної інноваційної 
системи відбувається у сфері інтелектуальної власності. Саме з цими процесами сьогодні пов’язані 
кардинальні зміни у вищий економічній освіті України по виконанню важливого завдання підготовки 
компетентних фахівців, що володіють інноваційним баченням перетворення сучасного світу, є 
конкурентоздатними в Україні і світі та сприяють інноваційності економічного розвитку своєї 
держави. Чим більшого значення інтелектуальна власність набуває для економічного розвитку країни 
та національної інноваційної системи, тим більш нагальною є проблема ефективної підготовки 
здобувачів вищої економічної освіти задля забезпечення їх професійної майстерності, креативного 
економічного мислення, надання фахових та професійних компетентностей оволодіння новими 
знаннями, здатністю постійно перенавчатися та самовдосконалюватися, що є обов’язковими умовами 
підготовки фахівців у сучасному світі. 

Наголошуючи на важливості викладання інтелектуальної власності у ЗВО України директор 

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України проф. Орлюк О. П. зазначає, що: «З метою 

підвищення якості освіти та підготовки фахівців різних галузей знань у сфері інтелектуальної 

власності КМУ було рекомендовано викладати курс «Інтелектуальна власність» як обов’язковий курс 

начального плану. Пізніше такий підхід був підтверджений і у Рекомендаціях слухань у Комітеті ВРУ 

з питань науки і освіти «Інтелектуальна власність в Україні. Стан та концептуальні засади розвитку», 

що відбулися 6 липня 2015 р.». «За результатами парламентських слухань «Національна інноваційна 

система: стан та законодавче забезпечення розвитку», проведених 21 березня 2018 року було вкотре 

визнано необхідність забезпечення України фахівцями, спроможними професійно забезпечувати 

інноваційний розвиток України, її інформаційну та креативну складові»1. 

Формування інформаційної та креативної складових для інноваційного розвитку України  – 

компетентностей, що є надзвичайно актуальними для здобувачів вищої освіти. На слушну думку 

проф. Орлюк О. П., «...діяльність із підготовки фахівців закладами вищої освіти, що розуміються 

на питаннях інтелектуальної власності (освітній рівень бакалавр, магістр) є надзвичайно важливою 

як у середньостроковому, так і довгостроковому періоді, й покликана сприяти засвоєнню фахівцями 

різних спеціальностей нових знань та сучасних технологій у галузях своєї діяльності, 

удосконалювати їх компетентність у відповідній галузі знань (із врахуванням професійних якостей, 

профілю та специфіки праці), а також підготувати нових фахівців  у сфері правової охорони й 

захисту прав інтелектуальної власності, патентного аудиту, менеджменту, управління 

інтелектуальною власністю»2. 

Проте можна констатувати відсутність якісної освіти з інтелектуальної власності 

у загальному значенні. Так, дисципліни з ІВ, адаптовані для неекономічних спеціальностей, 

відсутні у ЗВО, що робить доступним дисципліну лише на рівні спеціалізованих магістратур ІВ 

(з права, менеджменту). Подібна ситуація є результатом вищезазначених нормотворчих дій уряду 

України. Зокрема, Наказом МОН України від 04.03.2015 р. № 235 було скасовано дію наказу МОН 

від 20.10.2004 р. № 811 «Про запровадження у ВНЗ навчальної дисципліни Інтелектуальна 

власність», після чого викладання знань з інтелектуальної власності фактично припинилося або 

звелося до формального викладання в межах інших дисциплін. Університети, що діють на праві 

автономії, самостійно обирають навчальні курси, це призводить до того, що лише поодинокі 

факультети залишили повні курси з ІВ.  

Поряд із цим зазнали змін й освітньо-професійні програми всіх спеціальностей галузі знань 

«Менеджмент і адміністрування», до яких до реформи вищої освіти було включено дисципліну 

«Управління інноваціями» (на бакалаврському рівні) та «Інноваційний менеджмент» – для 

спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» (на магістерському рівні) як нормативні. Після 

реформи зазначені програми також піддалися змінам. 

Істотні зміни відбулися щодо підготовки магістрів з ІВ. Згідно з постановою КМУ 

від 29.04.2016 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»3 та прийнятого на її виконання наказу 

 
1 Орлюк, О. (2019). Освіта з інтелектуальної власності у системі вищої освіти України: проблеми та завдання. 

Теорія і практика інтелектуальної власності, 6, 148-162. 
2 Там само. 
3 Постанова про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, 2016 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF/conv> (2021, березень, 20). 
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МОН України від 12.04.2016 р. № 4191, підготовка фахівців з ІВ була вилучена зі специфічних 

категорій, натомість було визначено переведення її за наступними спеціалізаціями: управління 

інтелектуальною власністю – в галузі знань Управління та адміністрування (07), спеціальність – 

менеджмент (073); (2) інтелектуальна власність – в галузі знань Управління та адміністрування (07), 

спеціальність – підприємництво, торгівля та біржова діяльність (076); (3) інтелектуальна власність – 

в галузі знань Право (08), спеціальність Право (081). Після цього кількість ЗВР, що раніше 

забезпечували підготовку фахівців з ІВ (специфічні категорії), різко скоротилася. При цьому 

на міждисциплінарні програми з інтелектуальної власності, акредитовані в межах спеціальності 

«Право» перестали вступати випускники інших спеціальностей у зв’язку з обов’язковою вимогою 

при вступі на юридичну магістратуру здавати ЗНО з права. Відсутність підготовки фахівців 

з інтелектуальної власності в межах технічних спеціальностей, у свою чергу, не лише позбавляє 

національні виробничі галузі відповідного фахового забезпечення, але й фактично унеможливлює 

у по дальшому атестацію патентних повірених, що спеціалізуються на об’єктах патентного права 

(у першу чергу), у зв’язку з відсутністю відповідної вищої освіти у сфері ІВ. 

Наразі підготовка магістрів з інтелектуальної власності здійснюється лише у незначній 

кількості ЗВО, якщо брати потреби країни. Зокрема, в Києві така підготовка здійснюється лише 

у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (на базі кафедри інтелектуальної 

власності юридичного факультету, що була відкрита у 2013 році) та у Київському інституті 

інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія». У регіональному розрізі 

підготовка магістрів з ІВ провадиться у Сумському державному університеті (на базі кафедри 

кримінально-правових дисциплін та судочинства навчально-наукового інституту права), 

у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (на базі кафедри 

інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту економіки 

і права), у Дніпропетровській металургійній академії (на базі кафедри інтелектуальної власності 

та управління проектами гуманітарного факультету). 

Викладання курсів та програм з ІВ здійснюється переважно в межах інших спеціальностей 

(технічні науки, право, інформатика, економіка тощо), кількість ЗВО, що здійснюють повноцінне 

викладання курсів з ІВ, також істотно скорочене. При тому, що на щорічних професійних 

конференціях з інтелектуальної власності, що проводяться в Україні у різних ЗВО у містах Києві, 

Львові, Черкасах, Харкові тощо необхідність підготовки фахівців з ІВ незмінно підтверджується. 

Варто відзначити, що Україна і досі не уклала договори про спільні магістерські програми з ІВ 

з ВОІВ. Також відсутня постійна робота щодо підготовки та підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу, що задіяний до викладання курсів з інтелектуальної власності як в рамках 

спеціалізованих магістерських програм, так і дисциплін з інтелектуальної власності для різних 

галузей знань загалом. 

Окремо слід розглянути проблеми ЗВО, пов’язані з розповсюдженням СOVID-епідемії, 

що викликала масовий перехід закладів вищої освіти на систему дистанційного навчання. Сама по 

собі система дистанційної освіти не є новітнім та несподіваним явищем, у всьому світі вона існує вже 

декілька десятиліть і займає своє соціально-значуще місце в освітній сфері.  

Дистанційна освіта (далі – ДО) являє собою відкриту систему навчання, що передбачає активне 

спілкування між викладачем і студентом за допомогою сучасних технологій та мультимедіа. Така 

форма навчання дає свободу вибору місця, часу та темпу навчання. Вона має як певні переваги, 

порівняно зі стаціонарним навчанням, так і свої недоліки. 

Завдяки глобальному розповсюдженню Інтернету в світі, дистанційна освіта активно 

розвивалась і в Україні. Так, у 2012 році, згідно з деякими дослідженнями, в Україні налічувалось 

близько 30% ЗВО, спроможних організувати дистанційне навчання своїх студентів. Проте в більшості 

випадків мова йде про звичайну заочну форму навчання. 

В Україні ДО стала надзвичайно актуальною в період пандемії (кінець 2020-2021 рр.) та являла 

собою не чергову ступінь економічного і технологічного розвитку інформаційного суспільства, а 

вимушено-примусове явище. Епідемія СOVID-19 створила безпрецедентні проблеми для всіх 

аспектів та областей освіти, включаючи область інтелектуальної власності.  

 
1 Наказ про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України, 2015 (Міністерство освіти  

та науки України). Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0691-16> 

(2021, березень, 20). 
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Висновки з дослідження. Як вже зазначалось, інтелектуальний розвиток в Україні 

характеризується відсутністю послідовної державної політики в галузі ІВ, що виступає основною 

причиною її повільного розвитку. Наразі гостро постає питання побудови продуктивної системи 

розвитку та захисту ІВ, спираючись на досвід розвинутих країн світу. Так, на прикладі держав ЄС 

з’ясовано, що інтеграцію ІВ можна і треба здійснювати не лише у ЗВО, але й на попередніх рівнях 

освіти, адже вивчення дисципліни ІВ сприяє формуванню інформаційної та креативної складових для 

інноваційного розвитку українського суспільства.  

Першим кроком до цього може стати розробка та запровадження ефективних державних 

програм з підтримки ІВ. В наступну чергу доцільно підвищити рівень знань з інтелектуальної 

власності в рамках набуття відповідних компетентностей не лише в профільному напрямку, але й 

у галузі інших спеціальностей, що безумовно призведе до зміцнення та зростання 

конкурентоспроможності українських фахівців. Важливу роль в інноваційному розвитку відіграє 

створення належних умов для забезпечення якості освіти з ІВ, особливо в період вимушеного 

дистанційного навчання. Варто зазначити роль підвищення кваліфікації діючих викладачів 

дисципліни, розробку профільних курсів на навчальних програм, особливо – спільних програм та 

співпрацю з ВОІВ. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ЩОДО РЕЗЕРВІВ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 

The accounting policy of the enterprise is one of the elements of legal regulation of accounting in 
the enterprise in general and capital reserves in particular. The ability of an enterprise to respond to 
the impact of unforeseen events on its operations depends on the key provisions of the accounting 
policy for capital reserves. The purpose of the study is to outline the main aspects of the accounting 
policy for capital reserves (reserve for doubtful debts and security for future expenses and 
payments), taking into account national and international accounting standards. The article 
systematizes the theoretical foundations of accounting policy for capital reserves in order to further 
reflect them in the system of accounting and financial reporting. The international accounting 
standards and national provisions of standards are analyzed by comparing approaches to the 
recognition, evaluation and reflection in accounting of information about capital reserves. 
The methods of theoretical generalization, grouping, comparison and analysis, as well as the method 
of induction and deduction are used in the research of the peculiarities of the formation of the 
accounting policy of capital reserves. The result of the study is to outline the provisions of accounting 
policy and its features regarding to capital reserves, especially the types of capital reserves and 
methods of their calculation and so on. The company's accounting policy for capital reserves should 
include a description of specific methods and ways of reflecting information about reserves in the 
financial statements, taking into account the alternatives that are specified in national and 
international accounting standards. Thus, we believe that in the context of Ukraine’s integration into 
the international economic space, the formation of accounting policy is becoming increasingly 
important, as the international accounting system provides for a significant impact of accounting 
policy of the business entity to form optimal approaches to accounting at the enterprise. 
Keywords: accounting policy, capital reserves, providing, doubtful debt reserve, financial 
statements. 

Постановка проблеми. Трансформація системи бухгалтерського обліку підприємств 

відповідно до міжнародних стандартів забезпечує суб’єктам господарювання більше самостійності 

в організації бухгалтерського обліку та виборі методики його ведення. Серед наявних методик 

бухгалтерського обліку підприємство може обрати альтернативні варіанти, які будуть найбільш 

оптимальними для його діяльності, враховуватимуть її особливості та забезпечуватимуть 

інформаційні потреби менеджерів. Обрані методи ведення обліку за кожним його об’єктом 

зазначають у обліковій політиці підприємства. Зокрема, підлягає розкриттю і методика 

бухгалтерського обліку резервів капіталу (резерву сумнівних боргів, забезпечень майбутніх витрат та 

платежів тощо). Оскільки методика відображення в обліку операцій з резервами на державному рівні 

детально не регламентована, підприємство шляхом формування облікової політики самостійно може 
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розробляти відповідні способи обліку цих операцій, їх документального підтвердження та 

відображення у фінансовій звітності, враховуючи при цьому норми діючого законодавства. Наявність 

у фінансовій звітності підприємств інформації про резерви капіталу важлива для інвесторів, 

кредиторів, акціонерів, адже свідчить про можливість підприємства мінімізувати вплив 

непередбачуваних подій на його діяльність та адаптуватися до змін зовнішнього середовища.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та прикладні засади облікової 

політики підприємства розкриті у працях багатьох українських науковців, серед яких: 

Т.В. Барановська, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, А.Г. Загородній, Г.Г. Кірейцев, Я. Д. Крупка, 

С.Ф. Легенчук, В.Г. Лінник, П.Я. Папковська, О.М. Петрук, М.С. Пушкар, В.М. Савченко, 

В.В. Сопко, П.Я. Хомин, В.Г. Швець, І.Й. Яремко та інші. Особливості  облікової політики щодо 

резервів капіталу досліджували такі українські науковці, як: Ю.А Верига, С.М. Дячек, 

М.О. Козлова, М.М. Орищенко, І.В. Шепель. Проте, дискусійність положень облікової політики 

щодо резервів капіталу, систематичні кризові явища в економіці обумовлюють доцільність 

проведення подальших досліджень у цьому напрямі.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідити особливості формування облікової 

політики щодо резервів капіталу підприємств з урахуванням Національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку України та Міжнародних стандартів фінансовій звітності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні бухгалтерський облік регламентують 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Національні 

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (надалі – НП(С)БО). Розвиток та розширення 

міжнародних економічних зав’язків українських підприємств з чужоземними партнерами обумовлює 

нові вимоги до ведення бухгалтерського обліку шляхом його трансформації відповідно 

до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності (надалі – МСФЗ). 

Основоположним документом, який визначає методологію обліку, розкриту у МСФЗ, є 

Концептуальна основа фінансової звітності. Концептуальна основа не є стандартом бухгалтерського 

обліку, але відображає основні принципи та базові положення, на яких побудована цілісна 

бухгалтерська методологія. Таким чином, облікова політика підприємства є важливим інструментом, 

завдяки якому існує можливість оптимального поєднання імперативного регулювання і власної 

ініціативи менеджменту щодо організації та ведення бухгалтерського обліку. При розробці та 

затвердженні облікової політики необхідно керуватися існуючими імперативами (стандартами та 

тлумаченнями), а у випадку їх відсутності – Концептуальною основою фінансової звітності 

та професійними судженнями (рис.1.) 

 

Рис. 1. Нормативно-правове регулювання облікової політики підприємств 

Джерело: розроблено автором 

Облікова політика підприємства щодо резервів капіталу має відображати види резервів, 

які створює підприємство, їхнє призначення, методи оцінювання, перелік документів, якими 

оформляють операції з резервами, перелік рахунків бухгалтерського обліку, на яких відображають 
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створені підприємством резерви тощо. При визначенні переліку видів резервів, які підприємству 

доцільно формувати, враховують такі чинники, як: організаційно-правова форма та розмір 

підприємства, вид економічної діяльності та обсяги виробництва, загальний фінансовий стан 

підприємства тощо. Козлова М.О. при складанні облікової політики в частині резервів і фондів 

пропонує враховувати: 1) види, джерела, обсяг резервів і фондів, що формуються; 2) перелік 

регламентних документів для формування та використання; 3) основні види операцій щодо динаміки 

резервів і фондів; 4) специфіка формування та використання коштів окремих видів резервів чи фондів 

за звітний період; 4) перелік відповідальних осіб за здійснення резервування; 5) перелік осіб, які 

мають повноваження приймати рішення щодо формування певного резерву чи фонду; 6) порядок 

проведення інвентаризації резервів чи фондів і дії бухгалтерів за її результатами; 7) процедури 

поточного внутрішньогосподарського контролю за формуванням і використанням коштів резервів чи 

фондів; 8) склад та зміст внутрішньої звітності щодо резервів чи фондів1. 

В теперішніх умовах господарювання українські підприємства мають можливість складати 

фінансову звітність, керуючись нормами міжнародних стандартів, або Н(П)СБО. Якщо підприємство 

складає фінансову звітність за міжнародними стандартами, то формування та використання окремих 

видів резервів (зокрема забезпечень) на підприємстві регламентує МСБО 37 «Забезпечення, умовні 

зобов’язання та умовні активи». Згідно з положеннями цього стандарту створення забезпечень під 

майбутні затрати є обов’язковим для підприємств, які застосовують МСФЗ. В обліковій політиці 

підприємства відображають перелік створюваних ним забезпечень та порядок їхнього оцінювання. 

За деякими видами забезпечень МСБО 37 передбачає декілька альтернативних методик визнання та 

оцінювання, за іншими підприємству доведеться встановлювати їх самостійно. 

Порядок формування і списання резерву сумнівних боргів, регламентований П(С)БО 10 

«Дебіторська заборгованість», базується на класифікації дебіторської заборгованості на звичайну, 

сумнівну і безнадійну. Методика створення та обліку резерву сумнівних боргів з наочними 

прикладами детально розкрита у цьому стандарті. На відміну від національних стандартів 

бухгалтерського обліку МСФЗ не містять окремого стандарту, який би регламентував порядок 

обліку дебіторської заборгованості та алгоритм формування резерву сумнівних боргів. Порядок 

обліку такої заборгованості розкритий у різних стандартах, а саме: МСБО 1 «Подання фінансової 

звітності» – подання дебіторської заборгованості у фінансовій звітності; МСБО 16 «Основні 

засоби» – визнання короткотермінової дебіторської заборгованості без оголошеної ставки відсотка, 

дисконтування майбутніх грошових надходжень і застосування ефективної ставки відсотка при 

оцінюванні довготермінової торговельної дебіторської заборгованості; МСБО 32 «Фінансові 

інструменти: подання», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання й оцінка», МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти» – визнання й облік дебіторської заборгованості як фінансового інструменту і 

припинення її визнання активом; МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»  – вимоги 

до розкриття у звітності інформації про дебіторську заборгованість2. Оскільки сума резерву 

сумнівних боргів безпосередньо залежить від обсягу дебіторської заборгованості підприємства, 

то доцільно проаналізувати основні підходи та відмінності між національними та міжнародними 

стандартами щодо визнання та оцінювання дебіторської заборгованості і формування резерву 

сумнівних боргів (табл. 1.) 

Отже, при формуванні облікової політики щодо резерву сумнівних боргів підприємствам 

потрібно врахувати такі параметри, як: галузева приналежність та вид економічної діяльності 

підприємства; порядок визнання та оцінювання дебіторської заборгованості; класифікацію 

дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги, порядок визнання заборгованості сумнівною; 

період та метод нарахування резерву сумнівних боргів; визнання заборгованості безнадійною; 

порядок списання безнадійної заборгованості; порядок та терміни проведення інвентаризації 

дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів.  

 

 
1 Козлова, М. О. (2006). Облік і контроль процесу резервування (на прикладі діяльності великих промислових 

підприємств України): авторефат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 

Київ: Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, 12. 

<http://base.dnsgb.com.ua/files/ard/2006/06kmoppu.pdf> (2021, лютий, 01). 
2 Лісіца, Т. (2014). Дебіторська заборгованість: порівняння обліку за МСБО (МСФЗ) та П(С)БО. Утека 

<https://uteka.ua/ua/publication/Debitorskaya-zadolzhennost-sravnenie-ucheta-po-MSBU-MSFO-i-PSBU> 

(2021, січень, 03). 
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Таблиця 1 

Відмінності у національних та міжнародних підходах до оцінки і визнання  

дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів 

 

Визнання 

дебіторської 

заборгованості 

Оцінка дебіторської 

заборгованості 

Припинення 

визнання 

дебіторської 

заборгованості  

Визначення резерву 

сумнівних боргів 

Вимоги 

за націо-

нальними 

П(С)БО 

Визнається 

активом,  

якщо існує 

ймовірність 

отримання 

підприємством 

майбутніх 

економічних 

вигод і може 

бути достовірно 

визначена її 

сума одночасно 

з визнанням 

доходу 

від реалізації 

продукції, 

товарів, робіт і 

послуг 

При відображені у балансі 

дебіторська заборгованість 

за продукцію, товари, 

роботи, послуги оцінюється 

за первісною вартістю, а 

на дату балансу – за чистою 

реалізаційною вартістю. 

Чиста реалізаційна вартість – 

це первісна вартість 

заборгованості 

за вирахуванням резерву 

сумнівних боргів 

Дебіторську 

заборгованість, 

по якій пройшов 

термін позовної 

давності списують 

за рішенням 

керівника 

підприємства 

за рахунок резерву 

сумнівних боргів 

або на фінансові 

результати 

господарської 

діяльності 

Величина резерву 

сумнівних боргів 

визначається за одним 

із методів: 

– застосування 

абсолютної суми 

сумнівної 

заборгованості; 

– застосування 

коефіцієнта сумнівності. 

За першим методом 

величина резерву 

визначається  

на підставі аналізу 

платоспроможності 

окремих дебіторів. 

За другим – величина 

резерву розраховується 

множенням суми 

залишку дебіторської 

заборгованості 

на початок 

Вимоги 

за МСБО 

та МСФЗ 

Визнавати 

дебіторську 

заборгованість 

у балансі, 

коли воно стає 

стороною 

контрактних 

зобов’язань і 

внаслідок цього 

має юридичне 

право 

отримувати 

грошові або 

інші цінності 

Під час первісного визнання 

фінансового активу слід 

оцінювати їх за собівартістю, 

яка є справедливою вартістю 

компенсації, наданої 

або отриманої за них. 

Після первісного визнання 

дебіторську заборгованість 

визнають за амортизованою 

собівартістю із застосуванням 

методу визначення 

за ефективною ставкою 

відсотка. Амортизована 

собівартість фінансового 

активу – це сума, за якою 

фінансовий актив оцінювали 

при первісному визнанні 

за вирахуванням будь-якого 

часткового списання (прямо 

або із застосуванням рахунку 

резервів) на зменшення 

корисності 

Припинення 

визнання 

фінансового 

активу або частини 

фінансового 

активу 

відбувається тоді, 

коли організація 

втрачає контроль 

над правами 

за контрактом 

(договором) (коли 

вказані права 

реалізуються, 

припиняється їх дія 

або організація 

відмовляється від 

своїх прав або 

передає їх третій 

стороні) 

1.Визначення 

вірогідності стягнення 

заборгованості по 

кожному дебіторові і 

нарахування резерву 

лише по тим дебіторам, 

стягнення 

заборгованості з яких є 

сумнівним. 

2.Нарахування резерву 

в процентному 

відношенні від виручки 

за період. 

3.Розподіл дебіторської 

заборгованості на кілька 

груп залежно від 

періодів відстрочки і 

нарахування резерву 

в процентному 

відношенні, 

визначеному для кожної 

групи 

Джерело: узагальнено на основі джерел1. 

 
1 Лісіца, Т. (2014). Дебіторська заборгованість: порівняння обліку за МСБО (МСФЗ) та П(С)БО. Утека 

<https://uteka.ua/ua/publication/Debitorskaya-zadolzhennost-sravnenie-ucheta-po-MSBU-MSFO-i-PSBU> 

(2021, січень, 03); Гайдучок, Т. С., Цегельник, Н. І. (2012). Основи бухгалтерського обліку дебіторської 

заборгованості у вітчизняній та зарубіжній системі. Економічні науки: Облік і фінанси, 9 (1), 190-199. 
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Визнання сумнівної дебіторської заборгованості згідно з МСБО 39 відбувається в таких 

випадках: значні фінансові труднощі емітента; фактичний розрив контракту; надання позикодавцем 

боржникові пільгової позики, яку позикодавець не розглядав би за інших умов; висока імовірність 

банкрутства або іншої фінансової реорганізації підприємства; визнання збитку від зменшення 

корисності цього активу в попередньому звітному періоді; зникнення фінансового ринку для цього 

фінансового активу внаслідок фінансових труднощів. Двома найбільш поширеними методами 

обліку безнадійної заборгованості в більшості країн є метод прямого списання і метод 

нарахування резерву1. 

При формуванні облікової політики підприємств щодо забезпечень та резервів майбутніх 

витрат і платежів, необхідно враховувати норми П(С)БО 11 «Зобов’язання» та МСБО 37 

«Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи», згідно з якими забезпечення – 

це теперішнє зобов’язання, яке є результатом минулих подій з невизначеними сумою або часом 

погашення на дату балансу. В обліковій політиці підприємства потрібно встановити перелік 

створюваних ним забезпечень і визначити порядок їхнього оцінювання з урахуванням необхідності 

та доцільності їх створення. Крім того, облікова політика підприємства має передбачати за яких умов 

під зобов’язання потрібно створювати забезпечення. Згідно з П(С)БО 11 підприємства можуть 

створювати забезпечення для відшкодування майбутніх витрат на: виплату відпусток працівникам; 

додаткове пенсійне забезпечення; виконання гарантійних зобов’язань; реструктуризацію; виконання 

зобов’язань щодо обтяжливих контрактів тощо. Сума, визнана як забезпечення, повинна відображати 

найкращу розрахункову оцінку затрат, необхідних на кінець звітного періоду для погашення наявного 

зобов’язання. У документі про облікову політику потрібно зазначити в якому порядку створюються 

забезпечення на виплату відпусток. Найкраща оцінка затрат – це сума, яку підприємство 

обґрунтовано сплатило би для погашення зобов’язання або передало би його третій особі2. Така 

оцінка визначається на підставі судження керівників підприємства з урахуванням попереднього 

досвіду подібних операцій; висновків незалежних експертів, додаткових фактів, які є наслідком подій 

після дати балансу. Види забезпечень, порядок їхнього визнання й оцінювання в бухгалтерському 

обліку відповідно до П(С)БО 11 наведено у табл.2. 

Для надання обліковій політиці юридичної сили її оформлюють та затверджують відповідним 

розпорядчим документом по підприємству. У своїх дослідженнях Орищенко М.М. та Верига Ю.В. 

пропонують підприємствам розробляти внутрішні документи й інструкції, які регулюватимуть 

порядок створення, використання тa відображення резервів капіталу в обліку і внутрішній звітності. 

До таких документів вони відносять: 

1) положення про сектор обліку резервів капіталу; 

2) нaкaз про облікову політику підприємства, в якому окремим підрозділом виокремлено 

операції, пов’язані з резервами капіталу; 

3) інструкції з розрахунку окремих видів резервів капіталу; 

4) положення у вигляді методик прогнозування тa планування створення резервів капіталу, їх 

аналізу тa контролю3. 

 

 

 

 

 

 
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2012_9%281%29__29> (2021, січень, 03); Касапова, І. С. (2018). Порівняльна 

характеристика обліку дебіторської заборгованості згідно П(С)БО та МСФЗ. Молодий вчений, 5 (1), 288-291. 
1 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 (МСБО 39). Фінансові інструменти: визнання та оцінка, 

2012 (Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_015#Text> (2021, січень, 03). 
2 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 (МСБО 37) «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні 

активи», 2012 (Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку). Офіційний сайт Верховної Ради 

України <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/929_051> (2021, січень, 03); Наказ про затвердження Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», 2000 (Міністерство Фінансів України). Офіційний сайт 

Верховної Ради України <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00> (2021, січень, 03). 
3 Верига, Ю. А., Орищенко, М. М. (2011). Резервування капіталу: облік, аудит та звітність. Полтава: РВВ 

ПУЕТ, 66. 
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Таблиця 2 

Види забезпечень, порядок їхнього визнання й оцінювання  

в бухгалтерському обліку відповідно до П(С)БО 11 

Види забезпечень 

згідно  

П(С)БО 11 

Мета створення Методика розрахунку 

Забезпечення 

на виплату 

відпусток 

для оплати відпусток 

працівників підприємства 

Величину резерву визначають як добуток загальної 

кількості фактично нарахованої в поточному місяці 

зарплати та коефіцієнта, розрахованого як 

відношення річного планового обсягу на оплату 

відпусток до загального річного планового фонду 

оплати праці з урахуванням відповідної суми 

відрахувань на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування. 

Додаткове 

пенсійне 

забезпечення 

для відшкодування майбутніх 

витрат на виплату пільгових 

пенсій, що будуть призначені 

у наступних роках 

працівникам підприємства 

до досягнення ними 

пенсійного віку 

Згідно з методом прогнозованої умовної одиниці 

кожен період роботи розглядається як підстава для 

отримання права на додаткову умовну одиницю 

виплати. Тобто забезпечення визнається тільки 

в частині, «заробленій» співробітником. Крім того, 

враховуючи довготерміновість такого зобов’язання, 

його сума визначається за теперішньою вартістю. 

Забезпечення 

на виконання 

гарантійних 

зобов’язань 

створюються для виконання 

підприємством гарантійних 

зобов’язань за реалізовану 

продукцію або товари. 

Методику розрахунку гарантійних зобов’язань 

підприємство розробляє самостійно. Найчастіше 

величину гарантійного забезпечення встановлюють 

у відсотках до доходу від реалізації готової продукції 

(товарів). При цьому відсоток резервування 

обчислюють на підставі даних про фактичні 

гарантійні витрати, понесені в попередніх звітних 

періодах. 

Забезпечення 

на реструктуриза

цію 

для уникнення істотного 

впливу подій на характер і 

спрямованість діяльності 

підприємств у разі продажу 

або припинення будь-якого 

напряму діяльності; закриття 

підрозділів у будь-якій країні 

чи регіоні або перенесення 

господарської діяльності 

з однієї країни або регіону 

до інших; зміни в структурі 

управління, тощо 

Забезпечення для відшкодування витрат 

на реструктуризацію створюється у разі наявності 

затвердженого керівництвом підприємства плану 

реструктуризації з конкретними заходами, термінами 

їхнього виконання та сумою витрат, які будуть 

понесені до і після реалізації цього плану. Величина 

забезпечення для відшкодування витрат 

на реструктуризацію визначається як сума прямих 

витрат, не пов’язаних із поточною діяльністю 

підприємства. Розподіл забезпечення підприємство 

може проводити рівними частинами упродовж року. 

Забезпечення 

на виконання 

зобов’язань 

за обтяжливими 

контрактами 

для покриття витрат 

на збиткові контракти, які 

укладає підприємство, чи сум 

компенсацій і штрафів, які 

виникають через невиконання 

контракту 

Витрати на виконання цих контрактів визнають 

в сумі неминучих затрат, пов’язаних з їх виконанням. 

Таку суму визначають за найменшою із двох 

величин: величиною витрат на виконання контракту 

або неустойки (штрафів, пені) за невиконання його 

умов. Витрати на виконання обтяжливого контракту 

оцінюють як різницю між витратами на його 

виконання та доходами (втратами) від виконання 

іншого контракту, укладеного з метою мінімізації 

втрат від виконання обтяжливого контракту. 

Джерело: сформовано автором на основі1 

 

 
1 Наказ про затвердження Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», 2000 

(Міністерство Фінансів України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00> (2021, січень, 03). 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Для кожного підприємства, залежно від 

його галузевої специфіки, перелік резервів кaпітaлу матиме свої характерні особливості. Зважаючи 

на законодавчі норми та підходи до формування облікової політики, до основних положень щодо 

резервів кaпітaлу, які доцільно зазначити в нaкaзі про облікову політику підприємства, можна 

віднести: 

– перелік та порядок формування резервів;  

– мета та цільове використання (призначення) резервів капіталу; 

– методику оцінювання (розрахунку оптимальної величини) резервів капіталу; 

– рахунки синтетичного й аналітичного обліку, на яких відображають операції, пов’язані 

з резервами капіталу; 

– порядок документального оформлення операцій з резервами капіталу;  

– порядок та терміни проведення інвентaризaції резервів капіталу тощо. 

Обґрунтоване формування облікової політики щодо резервів кaпітaлу є невід’ємною 

складовою ефективного управління капіталом підприємства та його ризик-менеджменту. 
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ACCOUNTING FOR SOFTWARE DEVELOPMENT 

OPERATIONS IN IT-ENTERPRISES:  

AREAS FOR IMPROVEMENT 

Олена Лаговська, д. е. н. 
Габріела Лоскоріх 
Державний університет «Житомирська політехніка», Україна 

ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З РОЗРОБКИ 

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ІТ-ПІДПРИЄМСТВАХ: 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ  

The purpose of the study is to identify areas for improvement of accounting operations with 
software to create appropriate information support for the management of IT enterprises. To 
achieve this goal, the following scientific objectives are identified: to evaluate the options for 
accounting software, to analyze scientific papers on certain stages of software development in the 
IT-enterprise, to improve information support of the software development management process 
in the IT-enterprise. The relevance of the study is due to the rapid development of IT in many 
countries around the world, including Ukraine. Effective management of IT enterprises requires 
special attention to accounting as the main source of information. The following methods were 
used to solve the tasks: analysis and synthesis, logical generalization, comparative comparison, 
graphical method. The article pays attention to the accounting of software development 
operations as one of the main aspects in IT-enterprises. The options of accounting software (as an 
object of fixed assets, intangible assets, royalties, expenses of the period), as well as generalization 
of the order of accounting for income and expenses of the IT company (when transferring 
development software) depend on the wording of the contract. The process of software 
development management in the IT-enterprise is reflected on the basis of accounting information, 
which allowed to determine the necessary analytical sections of costs (orders, development 
stages) incurred during this process, and justify the management as a basis for the allocation of 
the time required to implement each IT project. The implementation of these proposals will 
facilitate the prompt calculation of the payback of the IT-project, facilitate the processing of 
credentials and the construction of management reporting. 
Keywords: software, costs, intangible assets, IT-company, accounting. 

Постановка проблеми. Діяльність підприємств в сфері інформаційних технологій (ІТ) 

охоплює такі її види, як розробка програмного забезпечення та сервісів на його основі, надання ІТ-

послуг (проектування, впровадження, тестування інформаційних систем тощо), розробка програмно-

апаратних комплексів. У 2020 році порівняно з попереднім роком експорт ІТ-індустрії зріс на 20,4 % 

або на 853 млн. дол. США1. Для забезпечення ефективності діяльності підприємств ІТ-сфери, 

 
1 Результати аналізу у «Офісі ефективного регулювання» BRDO (2021). ІТ-експорт у 2020.  

За даними НБУ щодо платіжного балансу і зовнішньої торгівлі  

<https://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2021/02/IT-eksport-u-2020-2.pdf> (2021, березень, 15) 
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збереження конкурентних переваг необхідним є удосконалення методики бухгалтерського обліку, 

який забезпечує інформаційну складову в процесі прийняття управлінських рішень.  

Учасниками надання ІТ-послуг можуть бути: вендори (займаються розробкою програмного 

забезпечення); реселлер (встановлюють та обслуговують обладнання та програмне забезпечення); 

дистриб’ютори (виконують обов’язки з постачання обладнання або носія програмного забезпечення 

реселлеру та сервісу); споживачі. Враховуючи, що основним видом діяльності ІТ-підприємств є все 

ж таки розробка програмного забезпечення, доцільним є розкриття облікового відображення цих 

операцій у вендорів.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Незважаючи на стрімкий розвиток ІТ-індустрій, 

наукові дослідження, присвячені питанням бухгалтерського обліку програмного забезпечення 

на підприємствах даної сфери, практично відсутні. Особливості обліку створення програмного 

забезпечення піднімали в своїх працях О.В. Перчук, І.В. Первій, Ю.М. Попівняк, Ю.С. Серпенінова. 

Проте тільки І.В. Первій наголосила на важливості «…розмежування критеріїв капіталізації витрат 

на дослідження та розробки в розрізі підприємств, які створюють комп’ютерні програми для власного 

використання, та спеціалізованих ІТ-компаній, що спеціалізуються на їх розробці та займаються їх 

постійною реалізацією на сторону»1. Проведений огляд літературних джерел підтверджує 

актуальність дослідження та вказує на необхідність вивчення праць науковців, які б дозволили 

визначити особливості розробки програмного забезпечення для подальшого їх врахування 

в управлінні даним процесом.  

Формулювання цілей статті. Основною метою є визначення напрямів удосконалення обліку 

операцій з програмним забезпеченням для створення належного інформаційного забезпечення 

управління діяльністю ІТ-підприємства.  

Опис основного матеріалу дослідження. Продукти та технології, які створює  

ІТ-підприємство, як правило, представляють собою програмне забезпечення. Саме воно, будучи 

одним з основних об’єктів бухгалтерського обліку на ІТ-підприємствах, може виступати в обліку 

в декількох ролях (рис. 1). 

 

Рис. 1. Варіанти бухгалтерського обліку програмного забезпечення 

Джерело: узагальнено та доповнено на основі2 

 
1 Первій, І. В. (2014). Аналіз сучасних проблем обліково-аналітичного забезпечення створення комп’ютерних 

програм. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 3, 277-289.  
2 Там само. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у разі, якщо програма є системною і відповідає визначенню основного засобу: 
строк корисного використання понад рік і вартість понад встановлений розмір 

Програмне забезпечення 

як об’єкт основних засобів  

у разі, якщо отримуються виключні майнові права на комп'ютерну програму 

як об'єкт нематеріальних активів 

у випадку, якщо покупцю надається право використання програмного 

забезпечення без можливості його перепродажу, умови використання програми 
не обмежені функціональним призначенням, а відтворені кількістю куплених 
копій  

як роялті 

якщо підприємство-покупець оплачує послуги з обслуговування програми, але 

саме програмне забезпечення не купується 

як витрати періоду 
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Описані вище варіанти бухгалтерського обліку програмного забезпечення (рис. 1) стосуються, 

насамперед, особливостей обліку вже розробленого та придбаного програмного забезпечення. 

Ці варіанти можуть застосовуватися на ІТ-підприємстві, оскільки можливим є варіанти використання 

не тільки власне розробленого, але й придбаного програмного забезпечення. Крім того, можливою є 

ситуація, коли ІТ-підприємство розроблює програмне забезпечення з метою подальшого продажу 

прав на його використання або розтиражованих копій. Передбачається, що ІТ-підприємство має право 

тиражувати, продавати, здавати в оренду, перешкоджати неправомірному використанню 

програмного забезпечення. В такому випадку за умови дотримання вимог П(С)БО 8 «Нематеріальні 

активи» програмне забезпечення визнається нематеріальним активом на субрахунку 125 «Авторське 

право та суміжні з ним права» з перенесенням суми витрат, накопичених на субрахунку 154 

«Придбання (створення) нематеріальних активів».  

Проте для правильного віднесення витрат, попереднього необхідним є визначення етапів 

розробки програмного забезпечення, окреслимо його життєвого циклу. Дане поняття є базовим 

в сфері програмної інженерії та трактується, як зазначає Вендров А.М.1, як «період часу, який 

починається з моменту прийняття рішення про необхідність створення програмного забезпечення і 

закінчується в момент його повного вилучення з експлуатації». 

Основним нормативним документом, який регламентує склад життєвого циклу, є міжнародний 

стандарт ISO / IEC / IEEE 12207: 2017 «Systems and software engineering – Software life cycle 

processes»2. Відповідно до цього стандарту до складу життєвого циклу програмного забезпечення 

включають чотири групи процесів, зокрема: 

– процеси узгодження (придбання, постачання); 

– організаційні процеси, що сприяють проекту (управління моделлю життєвого циклу, 

управління інфраструктурою, управління портфелем, управління людськими ресурсами, управління 

якістю і управління знаннями); 

– процеси технічного управління (планування проекту; оцінка та контроль проекту; 

управління рішеннями; управління ризиками; управління конфігурацією; управління інформацією; 

вимірювання; гарантія якості); 

– технічні процеси (аналіз бізнесу або місії; визначення потреб та вимог зацікавлених сторін; 

визначення вимог до систем / програмного забезпечення; визначення архітектури; визначення 

дизайну; системний аналіз; впровадження; інтеграція; верифікація; перехід; перевірка; операція; 

технічне обслуговування; утилізація).  

Проте на відміну від попередніх версій, в даному стандарті не передбачено конкретної моделі 

життєвого циклу програмного забезпечення та немає чітко затверджених етапів. Наведені процеси 

можуть здійснюватися на різних етапах – це буде залежати від конкретного проекту.  

Незважаючи на затверджену в стандарті позицію, науковці намагаються навести власне 

бачення процесу розробки програмного продукту. Так, К.Е. Файзрахманова3 виділяє такі його рівні, 

як планування; призначення; розробки; контроля; зборки; оцінки та тестування; дослідної 

експлуатації; промислової експлуатації. 

Підхід автора висуває ряд питань, адже відбуваються логічні порушення в частині виділення 

складових – назва процесу відповідає одному з рівнів. Крім того, розглядаючи рівень призначення, 

науковець визначає алгоритм планування (без конкретизації об’єкта планування), хоча рівень 

планування був розглянутий вище. В ході описання даного алгоритму виділені етапи, отже, в складі 

певного рівня можливим є окреслення послідовних дій. Таким чином, виникає питання що автор 

розуміє під поняттям «рівень» і його відношення до поняття «процес» та «етап». Виходячи з опису 

автором представлених рівнів, на нашу думку, кращим є використання поняття «етап».  

Хоча і не можемо підтримати позицію науковця повною мірою, вважаємо за необхідне вказати 

на важливість деталізації процесу розробки. Адже представлення точних етапів необхідне 

 
1 Вендров, A. M. (2006). Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем. 

Москва: Финансы и статистика, 39 
2 ISO / IEC / IEEE 12207 (2017). Systems and software engineering – Software life cycle processes 

<https://www.iso.org/ru/standard/63712.html> (2021, лютий, 25) 
3 Файзрахманова, К. Э. (2019). Управление процессом разработки программного обеспечения (на примере 

анализа учета времени в процессе разработки программного обеспечения). Научно-практические исследования, 

8-4(23), 101-110. 
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для правильної ідентифікації та групування витрат, здійснених протягом життєвого циклу 

програмного забезпечення. Саме цим, зокрема, і обґрунтовується результати дослідження 

Лєщик Н.П.1 Враховуючи життєвий цикл ІТ-продуктів, науковець пропонує таке групування 

витрат за етапами:  

1) дослідні інвестиційні витрати; 

2) проектно-виробничі інвестиційні витрати; 

3) витрати з виведення продукту на ринок; 

4) маркетингові витрати після виведення продукту на ринок; 

5) витрати по супроводженню продукту; 

6) витрати з доопрацювання продукту; 

7) можливі витрати з виведення продукту з обороту. 

Причому дослідник зазначає, що витрати, які включаються до групи 1 та 2, в загальному вигляді 

формують собівартість ІТ-продукту. Проте витрати, які включені до групи 1, становлять витрати 

на дослідження. Відповідно до п. 9 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» вони повинні відображатися 

в складі витрат звітного періоду, в якому їх було здійснено, тобто на субрахунку 941 «Витрати 

на дослідження і розробки».  

Якщо за результатами розробки (проектування, розробка технічного завдання, складання 

технологічної та планової документації) отримується актив, що відповідає умовам, визначеним в п. 7 

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», то понесені витрати визнаються нематеріальним активом. 

В іншому випадку – відносяться до інших операційних витрат.  

Проте слід описати інший підхід, який яскраво характеризує діяльність ІТ-підприємства, – 

це створення нематеріального активу за замовленням. Облікове відображення вказаних операцій 

у даних учасників ІТ-послуг – вендорів – буде залежати від багатьох факторів, насамперед, 

від замовника даного програмного забезпечення та умов договору, а точніше – його предмету. Адже, 

якщо вендор тільки надаватиме послуги з розробки програмного забезпечення, то ці операції 

відображаються в обліку з використанням субрахунків 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» та 903 

«Собівартість реалізованих робіт і послуг». Собівартість реалізованих послуг буде формуватися 

попередньо на рахунку 23 «Виробництво».  

За умови, що предметом договору є продаж програмного продукту, який був розроблений 

на замовлення, в обліку вендора буде відображено формування продукту, який реалізується, 

на рахунку 26 «Готова продукція» з подальшим віднесенням сформованої собівартості на субрахунок 

901 «Собівартість реалізованої готової продукції». Доходи від реалізації будуть відображені 

на субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції». 

Для забезпечення позитивного результату процесу створення програмного забезпечення 

необхідним є врахування значної кількості факторів, пов’язаних з реалізацією конкретних його 

етапів. Їх ігнорування, недостатній рівень кваліфікації управлінського персоналу в сфері ІТ 

призводить до появи ряду проблем як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Причинами 

відхилень від строків виконання ІТ-проекту можуть стати як допущені персоналом помилки 

в технічних та програмних засобах (внаслідок недостатнього розуміння процесу розробки 

програмного забезпечення), так і зміни вимог замовника. В будь-якому випадку, це здійснить вплив 

на розрахунок кінцевої вартості ІТ-продукту.  

Як правило, основну питому вагу в собівартості розроблюваного програмного продукту 

складають витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи, якщо працівники 

не вкладаються у встановлений термін, то відповідно це негативно впливає на фінансовий 

результат. 

Для визначення суттєвості впливу та забезпечення ефективного управління розробкою 

програмного забезпечення необхідним є надання повної інформації про вже здійсненні витрати. 

Накопичення інформації в даному напрямі здійснюється обліковими працівниками залежно від 

обраної форми організації обліку (рис. 2).  

 

 
1 Лещик, Н. П. (2015). Совершенствование учета инвестиционных затрат IТ-компаний. Бухгалтерский учет 

и анализ, 12, 7-11. 
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Рис. 2. Процес управління розробкою програмного забезпечення на ІТ-підприємстві  

на основі облікової інформації 

Джерело: розроблено автором 

 

Виникає об’єктивна необхідність у деталізації інформації про здійсненні витрати в ході 

розробки програмного забезпечення за замовленнями (ІТ-проектами), етапами процесу розробки. 

Якщо ІТ-підприємство невелике з незначною кількістю замовлень або має чіткий розподіл 

працівників за конкретними ІТ-проектами, то проблем з групуванням витрат не виникає. Коли ж 

ресурси (обладнання, працівники тощо) задіяні в декількох ІТ-проектах, то розрахунок собівартості 

одного проекту є більш складним. Накопичені попередньо витрати на рахунку 91 «Загальновиробничі 

витрати» повинні бути віднесені на відповідні аналітичні рахунки, відкриті в розвиток рахунку 23 

«Виробництво». Базами розподілу можуть бути: 

– частка участі виробничих ресурсів в проектах (визначається менеджерами проектів) 

(Шаповал О.В., Тулінова Д.В.1); 

– відпрацьований час (Харітонова А.2). 

Враховуючи, що витрати на заробітну плату розробників мають найбільшу питому вагу 

в структурі собівартості розроблюваного програмного забезпечення (або послуг з його розробки), 

вважаємо, що базою розподілу загальновиробничих витрат повинен бути час, необхідний для 

виконання кожного ІТ-проекту.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. На основі врахування особливостей 

діяльності визначено варіанти бухгалтерського обліку програмного забезпечення на ІТ-підприємстві. 

 
1 Шаповал, Е. В., Тулинова, Д. В. (2014). Особенности управленческого учета в ИТ-компаниях. Вестник ГУУ, 10 

<https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-upravlencheskogo-ucheta-v-it-kompaniyah> (2021, березень, 25) 
2 Харитонова, А. (2021). Войти в IT: как вести управленческий учет, чтобы был порядок в голове и прибыль 

в кармане. Vc.Ru <https://vc.ru/finance/199562-voyti-v-it-kak-vesti-upravlencheskiy-uchet-chtoby-byl-poryadok-v-

golove-i-pribyl-v-karmane> (2021, березень, 25) 



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU                ISSN 2533-4794 (Print); 2533-4808 (Online) 

48 

Приділено основну увагу особливостям облікового відображення операціям з розробки програмного 

забезпечення на замовлення. Використання спеціалізованих програмних продуктів для відстеження 

відпрацьованого часу програмістів, побудова аналітичного обліку витрат на створення програмного 

забезпечення за наведеними розрізами посилить можливості обліку в напрямі обґрунтування 

управлінських рішень з оптимізації витрат (формування резервів витрат, обчислення вартості послуг 

тощо), дозволять оперативніше розраховувати окупність кожного ІТ-проекту, а також за умови 

впровадження в бухгалтерське програмне забезпечення – полегшить обробку облікових даних 

та побудову управлінської звітності. 
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