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IMPROVEMENT OF THE ACCOUNTING ORGANIZATION AND
CONTROL OF LONG-TERM RECEIVABLES
Tatiana V. Semenyaka
SIHE «Кryvyi Rih National University»
Abstract. The article analyzes the size and structure of long-term receivables of the
leading enterprises of the mining and ore mining industry of Dnipropetrovs’k region,
according to the results of which it has been established that this type of indebtedness
takes place in most of the investigated enterprises. To improve the organization of
accounting for long-term accounts receivable and control of its condition proposed
forms of management reports, the application of which at the enterprise will let us to
promptly obtain information on the status, size, periods of occurrence, repayment,
delay in long-term receivables in distribution of its types. It is established that in
Ukrainian accounting there is not existing such type of long-term receivables as a
commodity that has the right to exist because the company has the right
independently to decide on what conditions it will sell its products, in particular, it can
happen under the conditions of long-term lending. The expediency of displaying longterm receivables in the Balance Sheet (sheet of financial position) in distribution of its
types with the allocation for each of them is a separate line of balance.
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буваються в ньому, є стрімкими та неординарними. За таких умов адаптаційні здатності стають визначальними з точки зору забезпечення цільової
діяльності підприємства. Багатоаспектність наукових підходів до визначення адаптації зумовили наявність різних за логікою методів її оцінювання, при цьому, результати критичного аналізу відповідного наукового доробку дозволяє констатувати, що пропонований методичний інструментарій реалізації авторських методик не завжди дозволяє реалізувати змісзмістовні ідеї науковців. Розвиваючи ідеї перспективного підходу до оцінювання адаптації за сучасних умов діяльності підприємства у межах даної статті запропоновано підхід до визначення критичних точок і систем
моніторингових показників, що дозволяють своєчасно ідентифікувати проблеми, які виникають у процесах реалізації цільової діяльності.
Ключові слова: адаптація, потенціал, здатність, цільова діяльність, бізнессередовище.

Вступ. Сучасне бізнес-середовище характеризується неординарністю, складністю та прискореною динамікою, що вимагає від підприємств швидких адекватних реакцій, які в подальшому визначають успішність та ефективність їх цільової діяльності. Науково проблематика дослідження адаптації актуалізується
у напрямках вивчення передумов, факторів, параметрів, механізмів, методів
оцінювання адаптації, які у єдності взаємозв’язку формують теоретикометодичний базис, який виступає основою практичних дій реальних підприємств у складних ситуаціях і за умов невизначеності.
Тематичні напрямки досліджень адаптації досить широко представлено у сучасному економічному дискурсі, а найбільш популяризованими є питання інтерпретації змісту та оцінювання адаптації. Визначенню сутності адаптації присвячено
наукові праці зарубіжних (Р. Аккофа, І. Ансоффа, Б. Бенсуссана, Дж. С. Бейна,
П. Браунінга, П. Друкера, Б. Уільямса) і вітчизняних учених-економістів
(О. Вострякова, К. Вишневської, О. Гребешкової, О. Кватиша, С. Клименко,
О. Колодіної, В. Нагорянської, І. Отенко, Т. Олійник, О. Рачкован, Л. Соколової,
В. Ячменьової та ін.). Питання оцінювання адаптації змістовно представлено у наукових публікаціях, серед яких найкомплекснішими є праці закордонних дослідників: І. Ансоффа, Д. Генстера, Д. Кінга, М. Ковені, Б. Хартлена та ін. У доробку
вчених пострадянського простору варто виділити наукові дослідження К. Вишневської, В. Дорофєєвої, С. Казанцевої, І. Кононової, І. Морочковської, К. Орлової,
О. Оленевої, О. Рачкован, Л. Соколової, М. Старікової, Д. Шитової та ін.
Постановка завдання. На основі узагальнення існуючих наукових підходів
до визначення та оцінювання адаптація за сучасних умов діяльності підприємства було зроблено висновок щодо неоднозначності даних питань і необхідності
їх уточнення та розвитку відповідно до сучасних положень теорії стратегічного
та фінансового менеджменту. Це зумовило здійснення дослідження адаптації з
точки зору здатності потенціалу забезпечувати цільову діяльність підприємства.
А даний ракурс погляду на адаптацію актуалізував потребу у її оцінюванні з позицій орієнтації на майбутнє (перспективний підхід) та розвитку адекватного
методичного інструментарію, який є дієвим з точки зору практичної реалізації
відповідних аналітичних новацій.
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Результати. Узагальнення наукового доробку щодо економічного змісту
адаптації підприємства дозволило виділити такі напрямки її дослідження, як:
• процесу пристосування до умов зовнішнього середовища, що реалізується
через сукупність здійснення відповідних заходів і змін, які спрямовані на забезпечення функціонування і розвитку підприємства [1—7];
• зміна стану підприємства адекватно до ситуації, яка характеризується
змінами умов середовища існування [8—10];
• реакція на зміни зовнішнього середовища господарювання [2, 4];
• здатність пристосовуватися до змін зовнішнього середовища [11, 12].
Багатоаспектність економічних інтерпретацій адаптації, зумовили виділення
тематичних напрямків її дослідження, які науковцями умовно розподілені на
базові та тематичні. До базових відносять такі, що розкривають фундаментальні
економічні характеристики адаптації як процесу, результату та властивості, а
відповідні напрямки визначено як процесний, результатний (цільовий) та атрибутивний. Спектр тематичних напрямків є досить широким, а найпопулярнішими з точки зору висвітлення у наукових джерелах є управлінський, ресурсний,
організаційний, реляційний, стратегічний, ін. Базуючись на результатах концептуального аналізу взаємопов’язаних категорій адаптації підприємства, які представлено у наукових економічних публікаціях, у змістовних межах даної наукової статті адаптацію буде досліджено як організаційну здатність забезпечувати
цільову діяльність у зовнішньому середовищі, яке є джерелом загроз і можливостей розвитку підприємства. Саме у такій змістовній постановці буде визначено особливості оцінювання адаптації та напрямки її забезпечення за сучасних
умов діяльності підприємства.
Методичні підходи до оцінювання адаптації підприємства, що представлено
у науковій економічній літературі, можна систематизувати у такі напрямки:
• оцінювання кореляції ефективності діяльності та рівня адаптивності підприємства [13];
• на основі визначення міри реагування результуючих показників функціонування підприємства на зміни величини витрат [14]
• відповідність рівня ефективності менеджменту та стратегії підприємства
параметрам та викликам зовнішнього середовища [15, 16];
• за критеріями реактивності та часу реакції на загрози та можливості бізнес-середовища [17];
• з точки зору здатності забезпечувати цільову діяльність підприємства у
вигляді тематичних сукупностей показників або стану (економічного, фінансового, конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, ін.) [1, 18, 19];
• на основі аналізу відповідність існуючого потенціалу забезпечувати розвиток відповідно до параметрів бачення майбутнього підприємства [20].
Особливістю усіх представлених підходів є те, що автори методик наголошують на необхідності аналізу не тільки загроз, а і можливостей зовнішнього
середовища у вигляді аналізу їх реактивних і проактивних реакцій. При цьому у
більшості пропонованих авторських методик, параметри та сукупності показників оцінювання є сформованими таким чином, що аналітичний фокус зміщу-
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ється виключно у площину аналізу результатів діяльності підприємства, як наслідку реалізації минулих дій менеджменту у різних функціональних сферах діяльності підприємства.
Узагальнення методичних підходів, які орієнтовані на перспективний аспект
оцінювання адаптації, дозволяє сформулювати послідовну сукупність аналітичних процедур, реалізація яких формує інформаційно-аналітичний базис для
прийняття відповідних управлінських рішень на всіх функціональних рівнях з
метою забезпечення цільових результатів:
1) параметризація майбутнього стану зовнішнього середовища. Даний аспект
є одним з найскладніших з точки зору конкретизації та формалізації, так як
пов’язаний із невизначеністю та/або складністю ситуації, що визначають майбутній стан;
2) формалізація цільової діяльності підприємства відповідно до параметрів
майбутнього стану зовнішнього середовища;
3) оцінювання існуючого потенціалу підприємства та аналіз його відповідності визначеним цільовим параметрам майбутнього стану;
4) формування системи критичних точок та відповідних систем моніторингових показників, які є інформативними з точки зору усунення невідповідностей (відхилень) потенціалу цільовим параметрам майбутньої діяльності.
Пропонований перелік аналітичних процедур умовно можна розподілити на
два аналітичні рівні (рис. 1): low-end — аналітика, яка фокусується на минулому або поточних подіях; hi-end-аналітика — аналітичний фокус — майбутнє.
Рівень hi-end-аналітики (1 та 2 аналітичні процедури) є складнішим, а інструментальну базу науковці визначають у термінах сценарного аналізу, стратегічного
моделювання, стратегічного форсайту, ін. На рівні low-end-аналітики (3 аналітична процедура) визначаються наявні ресурси підприємства, тенденції, тренди,
закономірності бізнес-середовища, які у подальшому визначають здатність підприємства забезпечувати майбутню цільову діяльність. У такій змістовній постановці оцінювання потенціалу підприємства доцільно здійснювати не з точки
зору того, наскільки він ефективно використовувався для забезпечення реалізації встановлених цілей, а з точки зору його можливостей задовольняти майбутні
потреби бізнесу щодо розвитку у нестабільному та динамічному зовнішньому
середовищі. Такий підхід до оцінки не є універсальним, а в основному визначається специфічними особливостями галузевої діяльності підприємства та параметрами майбутнього розвитку.
Щодо системи критичних точок, то з аналітичної точки зору логіка їх формування визначається специфікою майбутньої цільової моделі бізнесу і не у
строго математичній, а більше у змістовній (причинно-наслідковій) формі.
Для кожної критичної точки має бути сформована система моніторингових
показників, яка багатоаспектно має характеризувати те явище, яке бізнесаналітиком визначено як основне (критична точка), з точки зору впливу на забезпечення досягнення очікуваних економічних результатів. Обов’язковою передумовою побудови системи критичних точок є взаємозв’язок очікуваних економічних результатів і складових потенціалу підприємства, які забезпечують їх
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досягнення. Такий підхід дозволить: визначити елементи потенціалу, які є основними з точки зору забезпечення майбутньої цільової діяльності, оцінити їх
здатність забезпечувати таку діяльність і визначити напрямки необхідних змін;
у процесі здійснення цільової діяльності відслідковувати зміни критичних точок і систем моніторингових показників і, відповідно, швидко ідентифікувати
та реагувати на події (ситуації), що спричиняють небажані відхилення.
РІВНІ АНАЛІТИКИ
LOW-END — АНАЛІТИКА
Ретроспектива
Визначені
Параметри об’єкту відповідають моменту оцінки

Ресурсний аспект
Визначення можливостей та
проблем щодо наявного потенціалу з точки зору забезпечення
цільової діяльності
Методи читання фактологічних даних;
методи економічного та фінансового
аналізу; традиційні методи економічної
статистики; математико-статистичні методи вивчення причинно-наслідкових
звязків (стохастичний аналіз), у тому числі кореляційно-регресійний аналіз, сучасний багатовимірний факторний аналіз; методи фінансових обчислень; метод
динамічних нормативів; методи маркетингових досліджень, в тому числі експертні інтерв’ю, побудова карти сприйняття, зіставлення профілів конкурентних брендів, кластерний аналіз, ін.

HI-END — АНАЛІТИКА
Часовий аспект

Рівень
визначеності
об’єкту

Спрямованість
аналізу

Методи
аналізу

Перспектива
Невизначені
Параметри об’єкту визначаються відповідно до бачення
майбутнього

Результатний аспект
Ідентифікація можливостей та
загроз бізнес-середовища з точки зору перспектив розвитку підприємства
GAP-аналіз, SWOT-аналіз, PESTаналіз, сценарний метод, метод інтерв’ю», методи аналітичних записів, методи анкетування, метод екстраполяції трендів, економікоматематичні методи, методи штучного
інтелекту,
пошуководослідницькі методи, інтуїтивні
методи, ін.

Рис. 1. Методичний базис оцінювання адаптації
за сучасних умов діяльності підприємства
Джерело: розроблено авторами.

Імплементація пропонованого підходу до оцінювання рівня адаптації буде
зроблено для вітчизняних підприємств харчової промисловості, які починаючи
з 2012 р. займають лідируючі позиції за показником структури у загальнопро-
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мислових обсягах виробництва промислової продукції. За показником доданої
вартості на одного працюючого харчова індустрія посідає 4 місце серед підприємств переробної промисловості, а даний показник протягом 2013 — 2016 рр.
характеризується стійкою зростаючою тенденцією [21]. При цьому, якщо зробити порівняння із європейськими країнами, то ситуація є менш привабливою.
Так, додана вартість на одного зайнятого у харчовій індустрії в Україні є меншою порівняно із Нідерландами у 5,6 разу, Сполученим Королівством — у 4,7
разу, Італією — 3,8 разу, Естонією — 1,6 разу [21]. Україна відноситься до країн, які можуть власним виробництвом покривати попит на всю групу основних
продуктів харчування. Але ситуація є такою, що через порівняно до норм низьке споживання харчових продуктів вітчизняна харчова індустрія забезпечує потреби інших країн. У 2017 р. обсяги експорту харчових продуктів перевищили
імпорт у 2,94 разу. У 2017 р. порівняно із 2013 р. частка експорту до країн Азії
зросла з 37 % до 48 %, до країн Європи — з 12 % до 30 %. Незважаючи на позитивні тенденції розвитку харчових підприємств і те, що майже 70 % від їх загальної кількості є прибутковими, в цілому протягом 2014—2016 рр. фінансовий
результат мав від’ємне значення. І тільки у 2017 р. фахівці відмічають позитивну динаміку змін фінансових результатів, що зумовлені зростаючою динамікою
темпів розвитку вітчизняних харчових підприємств.
Відносно недавно Україна увійшла до числа країн (Європейський Союз,
США, Канаді, Японії, Нової Зеландії та багатьох інших державах), де на законодавчому рівні підтримується дотримання принципів HACCP3. Станом на початок 2018 р. 426 підприємств впровадили дану систему, 143 — на стадії розробки і впровадження. Впровадження сертифікації за стандартами НАССР має
значну кількість переваг, зокрема: сприяє підвищенню довіри споживачів до
харчових продуктів; відкривається можливість виходу на міжнародні ринки, розширення вже існуючих ринків збуту всередині країни; додаткові переваги при
участі у важливих тендерах — підвищується конкурентоспроможність продукції підприємства; зростає інвестиційна привабливість підприємств; зменшується
кількість рекламацій за рахунок забезпечення стабільної якості продукції; зростає репутація виробника якісного і безпечного продукту харчування.
Протягом 2014—2017 рр. харчовими підприємствами зареєстровано 12 321
торговельну марку, що значно розширює можливості впізнання продукції споживачами та формує репутаційний профіль виробників. При цьому варто констатувати, що внутрішній ринок харчових продуктів характеризується спадними
тенденціями щодо купівельної спроможності населення, що безпосередньо негативно відображається на економічних результатах діяльності підприємств харчової індустрії. При цьому, вихід на зарубіжні ринки, як наприклад ЄС, — це
процес тривалий і досить складний, оскільки там, з одного боку, присутні квоти, а з іншого — вимоги ліцензування продукції. У той же час ті компанії, які
3 НАССР — це перший міжнародний стандарт, на підставі якого можна впровадити і сертифікувати
систему менеджменту безпеки харчової продукції. Він включає питання інформування, управління системою і контроль ризиків.
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останні роки активно займалися пошуком зарубіжних партнерів, вже почали
поставки в Африку, країни арабського світу і частково у країни Європи.
Аналіз адаптації конкретних вітчизняних харчових підприємств до змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі, дозволяє зробити такі узагальнення. Сьогодні наявність сучасної техніко-технологічної бази для харчових підприємств є
обов’язковою, але не достатньою передумовою забезпечення ефективності їх діяльності та конкурентоспроможності. Так, наприклад, ПрАТ «Козятинський
м’ясокомбінат» має техніко-технологічну базу, яка відповідає західним стандартам
виробництва, протягом останніх восьми років є прибутковим, фундаментальна вартість капіталу за останні десять років зросла майже у 10 разів (рис. 2), при цьому,
підприємство генерує лише від’ємні потоки економічної доданої вартості бізнесу,
торговельна марка підприємства FOODWORK є майже невідомою вітчизняному
споживачеві, фізичні обсяги виробництва мають спадну динаміку, асортимент
продукції протягом останніх років майже не змінився.
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Фундаментальна вартість капіталу, тис.грн.

Економічна додана вартість, тис.грн.

Рис. 2. Показники фундаментальної вартості капіталу
та економічної доданої вартості ПрАТ «Козятинський м’ясокомбінат»
у 2008—2017 рр.
Джерело: складено авторами.

Якщо до 2015 р. на вітчизняному ринку була майже відсутньою продукція,
такого ж рівня якості, як у ПрАТ «Козятинський м’ясокомбінат», то зараз у підприємства є потужний список конкурентів як у сегменті охолоджених напівфабрикатів, так і ковбасних виробів. Тобто, економічні результати, що має сьогодні ПрАТ «Козятинський м’ясокомбінат», є наслідками проактивних дій
менеджменту у 2007—2010 рр., при цьому починаючи з 2011 р., коли підприємство вийшло на прибутковий рівень діяльності, підприємство задовольняється
лише стабільними прибутками та фінансовою незалежністю, при цьому активної стратегії дій у своєму арсеналі не має, що обов’язково відобразиться на
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майбутніх фінансових результатах. Це пов’язано, перш за все з тим, що дій конкурентів є досить активними, а попит на якісну, хоча і порівняно дорогу продукцію вітчизняних м’ясопереробних підприємств, повільно, але зростає.
Якщо говорити про систему критичних точок, в аспекті аналізу рівня адаптації харчових підприємств, то їх умовно можна представити у єдності взаємозв’язку таких аспектів: обсяги виробництва та продажу продукції; спред доходності реалізації продукції, спред продуктивності капіталу. Відповідно до
змісту кожного з визначених аспектів формується система моніторингових показників, які є інформативними з точки зору аналізу причинно-наслідкових
зв’язків, що впливають на зміни базових індикаторів (рис. 3).
СТРАТЕГІЧНИЙ
РІВЕНЬ

ОПЕРАЦІЙНИЙ
РІВЕНЬ

ФІНАНСОВИЙ
РІВЕНЬ

критичні точки
ОБСЯГИ ПРОДАЖУ
ПРОДУКЦІЇ

СПРЕД ДОХОДНОСТІ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

СПРЕД ПРОДУКТИВНОСТІ
КАПІТАЛУ

системи моніторингових
показників
1. Показники структури асортименту та їх динаміка.
2. Показники змін обсягів виробництва та продажу продукції у вартісному та натуральних обсягах у розрізі
асортиментних груп та видів
продукції.
3. Зміни обсягів та структури
продажу продукції за регіонами, у розрізі основних покупців, способів реалізації, ін.
4. Зміни ринкових часток за
видами продукції, сегментами, в цілому, ін.
5. Порівняльна характеристика відповідних показників з
основними конкурентами

1. Критичне значення рентабельності продажу продукції.
2. Критичні обсяги виробництва та продажу продукції.
3. Показники змін структури
та величини витрат на виробництво та реалізацію продукції.
4. Показники матеріаломісткості продукції.
5. Показники операційного
та цінового ризиків у розрізі
видів продукції та в цілому

1. Показники структури капіталу.
2. Показники змін витрат за
видами капіталу.
3. Показники продуктивності
та швидкості обороту за видами активів та в цілому.
4. Показники достатності капіталу та його видів для фінансування інвестиційної та
поточної діяльності.
5. Показники придатності капіталу забезпечувати цільову
діяльність підприємства

Рис. 3. Система критичних точок і моніторингових показників
оцінювання адаптації харчових підприємств
Джерело: складено авторами.

У такій логічній постановці розширюється аналітичний контур досліджень,
який виходить за межі бухгалтерської аналітики та доповнюється системами
показників стратегічного, операційного та фінансового рівнів.
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Висновки. Таким чином, оцінювання адаптації за сучасних умов діяльності
підприємства є складним багаторівневим процесом, який має здійснюватися у
цілісності взаємозв’язку ретроспективних і перспективних аспектів, змістовна
спрямованість яких пов’язана із виявленням стану потенціалу підприємств забезпечувати майбутню цільову діяльність. Традиційно ретроспективні оцінки
адаптації є формою прояву результатних аспектів її визначення та здійснюються на основі співставлення очікуваних і фактичних фінансово-економічних результатів. Перспективна оцінка адаптації передбачає параметризацію і формалізацію стратегічного контексту та її оцінювання як відповідності існуючого
потенціалу підприємства баченню майбутнього на основі контролю критичних
точок і системи моніторингових показників, які формуються відповідно до прийнятої цільової аналітичної моделі бізнесу та галузевих особливостей діяльності підприємств. Найскладнішим питанням перспективного оцінювання адаптації, яке потребує подальших теоретичних досліджень, є ідентифікація та
оцінювання можливостей зовнішнього середовища щодо розвитку підприємства
та перетворення їх на відповідні ресурси успішної діяльності у довгостроковій
перспективі.
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Аннотация. В статье представлены научно-практические аспекты определения
и оценки адаптации в современных условиях деятельности предприятия. Актуальность выбора данного тематического направления обусловлена тем, что современная бизнес-среда становится более сложной и неоднозначной, а изменения, происходящие в ней стремительными и неординарными. В таких условиях
адаптационные способности становятся определяющими с точки зрения обеспечения целевой деятельности предприятия. Интерпретация экономической
сущности адаптации предприятия достаточно широко представлена в найчной
литературе, а основными направлениями ее исследования является управленческий, ресурсный, организационный, реляционный, стратегический подходы.
Исследуя адаптацию как организационную способность осуществлять целевую
деятельность во внешней среде, которая является источником угроз и возможностей развития предприятия, обоснована целесообразность ее оценки с позиций соответствия существующего потенциала обеспечивать видение будущего
в виде формализованного состояния или системы показателей. Развивая идеи
перспективного подхода к оценке адаптации в современных условиях деятельности предприятия предложено перечень аналитических процедур разделить
на два аналитических уровня: low-end-аналитики, который фокусируется на
прошлых или текущих событиях; hi-end-аналитики, аналитический фокус ко-
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торого будущее. Уровень hi-end-аналитики является более сложным, а инструментальная база определяется в терминах сценарного анализа, стратегического
моделирования, стратегического форсайта, др. На уровне low-end-аналитики
идентифицируются и оцениваются имеющиеся ресурсы предприятия, тенденции, тренды, закономерности бизнес-среды, которые в дальнейшем определяют
способность предприятия обеспечивать будущую целевую деятельность. В рамках данной статьи предлагается определять критические точки и системы мониторинговых показателей, изменения которых являются информативными
индикаторами для менеджмента с точки зрения осуществления своевременной
реакции на угрозы и возможности, возникающие в процессах реализации целевой деятельности предприятия в нестабильной и непредсказуемой бизнессреде.
Ключевые слова: адаптация, потенциал, способность, целевая деятельность, бизнес-среда.
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Abstract. This article presents scientific and practical aspects of determination
and evaluation the adaptation in the current conditions of enterprises activity. The
current business environment become more complicated and ambiguous and the
changes taking place in it are rapid and extraordinary, so the choice of this
thematic direction is relevant. Under such circumstances ability to adapt become
decisive in terms of achieving targeted activity of enterprise. Different scientific
approaches to the definition of adaptation caused the occurrence of various
methods of its evaluation. Furthermore, the results of critical analysis of scientific
works on this topic demonstrate that the proposed methodical tools of
implementation author’s techniques do not always allow implementing meaningful
ideas of scientists. In this article is developed the idea of perspective approach to
the adaptation evaluation and is proposed the approach to determine the critical
points and system of monitoring indicators which helps identify problems, which
occur in processes of targeted activitу of enterprise, on time.
Keywords: adaptation,
environment.
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