
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ «ОБЛІК І ФІНАНСИ» 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМ. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО «ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ» 
 
 
 
 
 
 
 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 
 
 

Матеріали 
IІI Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(14 травня 2019 р., м. Київ) 
 

Посвідчення УкрІНТЕІ № 128 від 3 квітня 2019 року 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 
ТОВ «ВІПО» 

2019 



УДК 005.332.2:330 
         С 76 

 
Матеріали публікуються в авторській редакції 

 
Рекомендовано до друку Редакційною колегією  

журналу «Облік і фінанси» (протокол № 2 від 16.05.2019 р.) 
 
 

Сталий розвиток соціально-економічних систем: матеріали 
ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (14 травня 2019 р.; м. Київ) / Відпов. за 
вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2019. 206 с. 

 
Вміщені у збірнику доповіді торкаються різноманітних аспектів сталого розвитку 

соціально-економічних систем. Зокрема, серед об’єктів наукових досліджень: 
економіка знань, інтелектуалізація та цифрова трансформація; перспективи «зеленого» 
бізнесу; механізми державного регулювання в умовах глобалізації; інноваційні 
технології як фактор розвитку підприємства; проблеми формування людського 
капіталу; антикризове фінансове регулювання, кредитна політика та інші. 

Видання призначене для науковців, практиків, викладачів, аспірантів і 
студентів економічних спеціальностей, а також для широкого кола читачів, які 
цікавляться розвитком економічної науки. 

 
 
 

Устойчивое развитие социально-экономических систем: 
материалы ІІІ Всеукр. науч.-практ. конф. (14 мая 2019 г.; г. Киев) 
/ Отв. за вып. С. Остапчук. К.: ООО «ВИПО», 2019. 206 с. 

 

Содержащиеся в сборнике доклады касаются различных аспектов 
устойчивого развития социально-экономических систем. В частности, среди 
объектов научных исследований: экономика знаний, интеллектуализация и 
цифровая трансформация; перспективы «зеленого» бизнеса; механизмы 
государственного регулирования в условиях глобализации; инновационные 
технологии как фактор развития предприятия; проблемы формирования 
человеческого капитала; антикризисное финансовое регулирование, кредитная 
политика и другие. 

Издание предназначено для научных работников, практиков, преподавателей, 
аспирантов и студентов экономических специальностей, а также для широкого 
круга читателей, интересующихся развитием экономической науки. 

 
УДК 005.332.2:330 

 

                                                                                            © Журнал «Облік і фінанси», 2019 
                                                                                            © Автори, 2019

С 76 

С 76 



 

3 

ЗМІСТ 
На замітку студентам та аспірантам …..………………………………..7 
Секція І. Економіко-теоретичні та соціально-економічні  
аспекти господарського механізму 
Вдовиченко М.І., Сова О.Ю. Мова як інструмент формування  
інтелектуального потенціалу суспільства ………………………………………….8 
Волкова Л.О. Стратегія інноваційної активності персоналу на базі  
теорії зацікавлених сторін ………………………………………………………....10 
Володіна А.А. Інтеграційні процеси України до світового ринку ……………...12 
Гамаюн В.В. Світовий досвід оподаткування підприємницької  
діяльності в США …………………………………………………………………..15 
Дісковський Д.С., Сова О.Ю. Ризики господарювання підприємств  
молокопереробної промисловості в Україні ……………………………………..16 
Єланська Н.О. Заходи захисту від ризику на підприємстві …………………….19 
Ivanenko L.V. Some approaches aimed at assessment of human capital  
as the dominant for growth of value added in enterprise ……………………….......22 
Іваницький С.С., Сова О.Ю. Доцільність інвестування в транспортну  
інфраструктуру України …………………………………………………………..24 
Ільченко Т.В. Теоретичні основи ефективного аудиту системи  
маркетингу на підприємстві …………………………………………………….…27 
Карпенко Д.В., Сова О.Ю. Проблеми організації виробництва  
екологічно чистих продуктів в Україні ……………………………………….….30 
Коноз О.В., Сова О.Ю. Інвестиційні можливості туристичної галузі  
в Україні …………………………………………………………………………….32 
Курило О.Б., Мацьків Л.Б. Аутсорсинг – невідємна частина  
господарського механізму підприємств …………………………………………..34 
Лєбєдєва Д.О. Державна політика щодо осіб з обмеженими  
можливостями: досвід ЄС та України …………………………………………….37 
Мікуляк К.А., Гамаюн В.В. Особливості оподаткування громадян  
податком на доходи фізичних осіб ………………………………………………..41 
Музичка Є.О. Інформаційні технології управління готельним  
підприємством ……………………………………………………………………..44 
Музичка Є.О., Погребняк Д.О. Інноваційні технології просування  
туристичного підприємства на ринку ……………………………………………47 
Музичка Є.О., Мельник А.В. Сучасні технології збутової політики  
туристичних підприємств …………………………………………………………48 
Потапов О.С. Оцінка ефективності механізмів державного  
регулювання в умовах глобалізації ………………………………………………50 



 

4 

Рябченко А.В., Сова О.Ю. Джерела фінансування підприємств  
молочного виробництва ……………………………………………………………52 
Хлівна І.В., Жихор О.Б. Розвиток трудового потенціалу аграрної  
сфери України в умовах інтеграції ………………………………………………..56 
Чіков І.А. Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств ……..58 
Шевчук С.В. Особливості регулятивного впливу держави  
на забезпечення митних інтересів …………………………………………………60 
Шедловський О.В. Механізм інноваційного розвитку підприємства ………….64 
Шкромида В.В. Ділова репутація в системі стратегічного  
управлінського обліку підприємства ……………………………………………...65 
Шульга І.В., Сова О.Ю. Перспективи кредитування інвестиційних  
проектів ресторанного бізнесу …………………………………………………….69 
 
Секція ІІ. Наукові основи та методи формування техніко-
економічних показників щодо оцінювання ефективності 
організаційних систем та проектів в умовах невизначеності 
Богуцька О.А. Економіка знань, інтелектуалізація та цифрова  
трансформація: точки дотику ……………………………………………………...71 
Васильченко М.В., Сова О.Ю. Теоретичні аспекти залучення інвестицій  
у сферу комунального господарства ……………………………………………..74 
Лащів Х.Т., Сова О.Ю. Основні проблеми розвитку права  
інтелектуальної власності ………………………………………………………...77 
Литвак С.Б. Сучасні підходи до оцінювання ефективності управління  
персоналом …………………………………………………………………………79 
Овчарук В.В., Комарницька Г.О. Вплив систем адміністрування  
на результуючі показники діяльності підприємств у державно- 
приватному партнерстві …………………………………………………………..83 
Пуляк А.І., Сова О.Ю. Аквапоніка як інноваційний метод ведення  
сільського господарства …………………………………………………………..85 
Сидоренко-Мельник Г.М., Гоцик Т.О. Прогнозування банкрутства  
та фінансової кризи на підприємстві ……………………………………………..87 
Сідлярук Т.В. Фактори, необхідні для функціонування виробництва  
та їх поєднання ……………………………………………………………………..89 
Сова О.Ю. Ризик-менеджмент для агробізнесу ………………………………….93 
 
Секція ІІІ. Методологія сталого розвитку та інформаційні 
технології зеленого комп'ютингу та комунікацій 
Аверкина М.Ф. «Зелені» технології інформаційної логістичної системи ……..96 



 

5 

Король І.С., Сова О.Ю. Помилки України у веденні аграрного бізнесу ……….98 
Найденко Ю.В., Сова О.Ю. Перспективи «зеленого» бізнесу в Україні ……..100 
Сметан Д.С., Сова О.Ю. Сучасний розвиток цифрових валют:  
біткоїн та криптовалюти ………………………………………………………….102 
 
Секція ІV. Сучасні детермінанти розвитку фінансів та обліку 
суб'єктів господарювання в умовах системної кризи 
Бездушна Ю.С. Про роль фінансової звітності у формуванні  
макроекономічних показників розвитку України ………………………………105 
Дурбан Х.П., Лоєк Я.Д. Проблеми обліку основних засобів  
на підприємстві ……………………………………………………………………107 
Душак М.І. Детермінанти формування капіталу підприємств ………………...110 
Глухова В.І., Алієв А. Управління податковими доходами бюджету …………113 
Гринишин Д.Р. Бухгалтерський облік як основне джерело інформації  
на підприємстві ……………………………………………………………………116 
Ілляшенко К.В. Сучасні аспекти обліку інформаційної діяльності …………..118 
Камінська І.Б. Соціальний облік як інструмент реалізації концепції  
корпоративної соціальної відповідальності бізнесу ……………………………121 
Киш Л.М. Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства  
у сучасних умовах ………………………………………………………………...124 
Коржик Ю., Сова О.Ю. Шляхи удосконалення управління  
заборгованостями на підприємстві ………………………………………………126 
Криклій О.А., Павленко Л.Д. Вплив кібербезпеки на стабільність  
фінансового сектору ………………………………………………………………129 
Ларіонова К.Л., Гензера О.О., Гензера Д.О. Хеджування як метод  
управління ризиками ……………………………………………………………...132 
Ларіонова К.Л., Мельничук О.С. Методи діагностики кризових явищ  
в банківській системі ……………………………………………………………...136 
Людвенко Д.В. Концепт методологічного облікового виміру  
трансакційних витрат у тваринництві на вимогу політики сталого  
розвитку ……………………………………………………………………………139 
Остапчук С.М. Інформаційне забезпечення управління сталим  
розвитком в країнах ЄС: нефінансова звітність ………………………………...143 
Панич О.І. Страхування як важливий елемент фінансової безпеки  
підприємництва …………………………………………………………………...146 
Петровська С.А., Закутайло А.О. Проблеми розвитку страхового  
ринку України …………………………………………………………………….149 
Прасолова С.П. Визначення ефективних інструментів досягнення  
фінансової рівноваги банківської системи України  
у посткризовий період …………………………………………………………...150 



 

6 

Рибаковська О. О., Сова О.Ю. Перспективи кредитування  
інвестиційних проектів аграрного сектору України ……………………………154 
Семенюк Р.В. Конкурентоспроможність підприємства та її підтримка  
в умовах системної кризи ………………………………………………………...156 
Семоненко Н.В., Сова О.Ю. Інвестиції як фактор зростання  
економіки України ………………………………………………………………..159 
Сидорова О.В. Вартісно-орієнтоване управління страховою компанією:  
ефективність застосування ……………………………………………………….161 
Синютка Н.Г., Василюк Т.В. Оцінка конкурентності електронних  
публічних закупівель Prozorro в Україні ………………………………………...164 
Стрілець В.Ю. Транспарентність малого бізнесу як необхідна  
умова забезпечення їх розвитку ………………………………………………….168 
Ушакова О.А. Сучасні риси розвитку фінансових відносин в умовах  
невизначеності …………………………………………………………………….170 
Хмиз О.М. Оцінка боргової безпеки України …………………………………..172 
Чепурний В.Ю., Сова О.Ю. Проблеми фінансування діяльності  
малих підприємств в Україні …………………………………………………….177 
Щур К.А. Сутність антикризового фінансового управління  
в сучасних умовах розвитку економіки …………………………………………179 
 
Секція V. Моделювання діагностики та управління 
характеристиками соціально-економічних систем 
Антонюк В.П. Соціальна політика в забезпеченні сталого  
соціально-економічного розвитку України ……………………………………..182 
Гасымов Солтан Оценка уровня развития информационно- 
коммуникационных технологий в Республике Азербайджан ………………….186 
Драчук Ю.З., Снітко Є.О., Завгородня Є.Є. Роль освіти у формуванні  
людського капіталу та фахової підготовки спеціалістів для потреб  
національної економіки …………………………………………………………..189 
Закузенний Р.В., Сова О.Ю. Event-Marketing як форма взаємовідносин  
із споживачем ……………………………………………………………………..192 
Лаптєв В.І. Чинник розвитку людських ресурсів ……………………………..194 
Потапова Н.А. Сучасна цифрова логістика України ………………………….196 
Сав'юк Л.О., Драчук Ю.З., Прогнімак О.Д. Креативна економіка  
як нова модель економічного зростання ………………………………………...199 
Хусаінов Р.В. Взаємодія корпоративного сектору з державою  
та суспільством в процесі соціального інвестування …………………………..202 
 



14 травня 2019 Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Сталий розвиток соціально-економічних систем» 

 

124 

КИШ Л.М., к.е.н., доцент  
доцент кафедри моделювання та інформаційних технологій в економіці, 

Вінницький національний аграрний університет 
 

АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
На сучасному етапі розвитку економіки України підприємства змушені 

будувати свій бізнес у край нестабільному зовнішньому середовищі. Постійні 
зміни в політиці, коливання курсу валют, інфляційні процеси, знецінення 
національної валюти, воєнні дії – все це створює кризову ситуацію для 
економіки держави.  

Все вищесказане вимагає від керівництва підприємств та їх менеджменту 
дуже продуманої та контрольованої фінансової стратегії. Для досягнення 
прибутку, для досягнення фінансової стійкості необхідно мати чіткий план. 
Фінансова стратегія передбачає: 

- встановлення цілі, стратегічної мети компанії; 
- окреслення чітких кроків по досягненню цілі; 
- контроль за виконанням кожного кроку;  
- аналіз фінансових результатів; 
- внесення коректив до стратегічно ї мети (за необхідності і в залежності від 

типу діяльності компанії). 
Не достатньо лише встановити стратегічну мету, потрібно проводити 

постійний аналіз та планування фінансової стабільності компанії. Особливо 
важливим є етап аналізу, адже своєчасне виявлення негараздів – половина 
успіху в їх усуненні.  

Визначимо показники фінансової стійкості компанії ПАТ «Київстар» за 2015-
2017 роки (табл. 1). Розрахунки ґрунтувалися на даних звітності компанії [4].  

Таблиця 1 
Результати розрахунку коефіцієнтів фінансової стійкості ПАТ «Київстар» 

Коефіцієнт Норма 2015 рік 2016 рік 2017 рік 
Коефіцієнт автономії (КА) >0,5 0,63 0,7 0,65 
Коефіцієнт фінансової 
залежності (КФЗ) <0,5 0,37 0,29 0,21 

Коефіцієнт забезпеченості 
власними оборотними коштами 
(КЗВОК) 

>0,1 1,0 0,95 1 

Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу (КМВК) >0,4 2,81 2,3 1,9 

Коефіцієнт поточних 
зобов’язань (КПЗ) >0,5 0,97 0,96 1 

Коефіцієнт співвідношення 
необоротних і власних коштів 
(КСНВК) 

>0,5 1,23 0,98 0,75 
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Коефіцієнт Норма 2015 рік 2016 рік 2017 рік 
Коефіцієнт довгострокових 
зобов’язань (КДЗ) <0,2 0,03 0,04 0,07 

Коефіцієнт співвідношення 
власного та залученого капіталу 
(КСВЗК) 

>1,0 1,7 2,4 3,7 

Коефіцієнт співвідношення 
залученого і власного капіталу 
(фінансового ризику, 
фінансування) (КСЗВК) 

<1,0 0,6 0,41 0,27 

 
Проведемо аналіз отриманих результатів. Як бачимо всі показники 

фінансової стійкості знаходяться в межах норми, однак значення коефіцієнту 
маневреності власного капіталу та коефіцієнту співвідношення необоротних і 
власних коштів з кожним роком погіршується.  

Кoефiцiєнт маневреності власного капіталу за перioд дoслiдження впав на 
0,91, проте значно перевищує нормативне значення. Це вiдбулoся за рахунoк 
збільшення вартості oбoрoтних активів на 5,2 млн. грн. при цьому сума власного 
капіталу також зросла більше, ніж в двічі. Зростання цього показника свідчить 
про підвищення можливості підприємства вiльнo маневрувати власними 
засобами.  

Кoефiцiєнт структури дoвгoстрoкoвих вкладень зріс на 0,04 при цьому 
значення цього показника вiдпoвiдає теоретично граничному і в багато разів 
перевищує його на 1,3 пункти. Значення цього показника зросло за рахунок 
зростання довгострокових зобов’язань в 2 рази. Отже, високе значення цього 
показника є позитивною характеристикою роботи підприємства. 

Кoефiцiєнт автономії збільшився на 0,02. Це є позитивним для роботи 
підприємства і свідчить про дуже високу частку власного капіталу в структурі 
валюти балансу.  

Що більше значення цього показника, тo більшою є фінансова стiйкiсть 
підприємства i незалежність йoгo від кредиторів, тобто від зовнішніх джерел 
фінансування, а проведений аналіз підтверджує повну незалежність 
підприємства від зовнішніх джерел фінансування.  

Тoдi як коефіцієнт фінансової залежності зменшився на 0,17, i склав 0,21 в 
2017 році при нормативному значенні менше 0,5. Так як значення цьoгo 
показника менше 0,5, і це означає, що власники повністю фінансують своє 
пiдприємствo.  

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами знаходиться в 
стабільному стані і має значення в межах 1, що значно більше нормативного 
показника і свідчить про те, що основна частка оборотних активів фінансується 
за рахунок власного капіталу. 

Коефіцієнт співвідношення необоротних і власних коштів зменшився на 
0,45 пунктів, однак значно перевищує нормативний показник, що свідчить про 
високий рівень забезпеченості необоротних активів власними коштами. 
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Коефіцієнт співвідношення власного та залученого капіталу зріс на 2 
пункти, що показує фінансову стійкість підприємства. 

Про ПАТ «Київстар» можна сказати, що підприємство має абсолютну 
фінансову стійкість. Можна стверджувати, що підприємство має кваліфікованих 
спеціалістів, які відповідають за аналіз та планування фінансової стійкості, адже 
саме завдяки чітко побудованій стратегії можна досягти і, головне, втримати 
високі показники. 

З метою втримання високої фінансової стійкості ми виділимо основні 
рекомендації: 

– планове проведення аналізу показників фінансової стійкості; 
– у випадку, коли фінансові результати або показники падають потрібно 

проводити позаплановий аналіз з метою виявлення причини; 
– у випадку негативного результату аналізу потрібно впровадити в дію 

антикризові заходи, які повинні бути розроблені навіть, якщо компанія має 
абсолютну фінансову стійкість. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ЗАБОРГОВАНОСТЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Однією з найважливіших проблем вітчизняних підприємств є нестача 

оборотних активів. Це відбувається за рахунок уповільнення платіжного 
обороту, який викликається зростанням дебіторської заборгованості на 
підприємстві. Виходячи з цього, на підприємствах доцільно розробляти 
ефективну політику управління дебіторською заборгованістю, спрямовану на 
оптимізацію загального її розміру і забезпечення своєчасної інкасації боргу.  

Для удосконалення управління дебіторською заборгованістю доцільно 
запровадити кредитну політику для дебіторів. 


