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1. РОЗВИТОК СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
 

Вінярська М.Р., 
Спеціаліст 2-ої категорії ЛУВНЗ, 

Національний університет «Львівська політехніка». 
Науковий керівник – Пилипенко Л.М., 
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу 

 
ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЛОГІСТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ: 

СУТНІСТЬ ТА ВИДИ 
 

Ринок транспортно-логістичних послуг в теперішній час активно 
розвивається у зв'язку з розширенням господарських зв'язків і міжнародної 
кооперації. Основними рушійними силами на ринку логістики є: 
глобалізація діяльності компаній, прагнення до скорочення логістичного 
ланцюга й оптимізації витрат на його ділянках, скорочення життєвого 
циклу продукції і нових підходів до маркетингу та її дистрибуції.  

З погляду світового досвіду й сучасних тенденцій розвитку 
глобального ринку логістичних послуг Україна перебуває на етапі 
формування й консолідації галузі, відстаючи від розвинених країн, як за 
якістю, так і за комплексністю послуг, що надаються національними 
транспортно-логістичними компаніями [1]. Тенденціями розвитку 
логістичного бізнесу в Україні є: значне збільшення асортименту товарів 
(зростання номенклатури облікових одиниць); використання 
комп’ютерних технологій, що забезпечує оперування великими обсягами 
даних і швидкий обмін інформацією в реальному часі; значне зростання 
вартості транспортних послуг; збільшення вимог споживачів (доставка 
потрібного товару у відповідний час) тощо.  

У Національному класифікаторі України  ДК 009-2010 «Класифікація 
видів економічної діяльності» [2]  логістична діяльність чітко не виділена. 
На сьогодні відсутнє й однозначне визначення її суті, мети та структури. 
Суть логістичної діяльності можна сформулювати так: це управління 
матеріальними потоками від джерел сировини до пункту розподілу 
продукту (товару) кінцевому споживачеві з відповідними логістичними 
операціями. Метою логістичної діяльності, на думку Є.В. Крикавського, є:  
«зробити доступним відповідний продукт, відповідної кількості та у 
відповідному стані, у відповідному місці у відповідний час відповідному 
клієнтові з мінімальними витратами» [3, с.14]. Дослідження змісту 
логістичної діяльності потребує розгляду її складових. Однак,  в 
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теперішній  час немає єдиного підходу до виділення видів логістичної 
діяльності.  Тому, на нашу думку, можна виділити такі види відповідно до 
етапів логістичного ланцюжка: логістика запасів, виробнича, складська, 
збутова та транспортна логістика. Кожний вид логістичної діяльності 
передбачає здійснення певних логістичних операцій, сукупності дій, 
спрямованих на перетворення матеріального чи інформаційного потоку.  

До логістичних операцій з матеріальним потоком належать 
навантаження, транспортування, розвантаження, зберігання вантажів, 
приймання та відпускання товарів зі складу, комплектація, складування, 
упакування тощо. Логістичні операції з інформаційним потоком 
передбачають збирання, опрацювання і передавання інформації [4, с. 41- 
43].  

Логістична діяльність це складний та багатоетапний процес, який 
повинен мати ефективне інформаційне та документальне забезпечення всіх 
логістичних операцій, які відбуваються на підприємстві. Тому 
надважливим завданням для менеджерів такого підприємства має бути 
достовірна, своєчасна та повна інформація фахівцям служби логістики з 
метою виконання ними функцій планування, контролю, управління та 
прийняття управлінський рішень. Адже прийняття рішень, які впливають 
на  поточну діяльність підприємства в кінцевому підсумку визначають 
результати діяльності, мають грунтуватися на якісній обліково-аналітичній 
системі підприємства, а документування повинно відповідати сучасним 
комп’ютерним технологіям, що є важливим організаційним етапом роботи 
логістичного підприємства. 

Отже, логістика, як порівняно новий вид господарської діяльності, 
потребує законодавчо-нормативної бази її регулювання, а також 
застосування специфічних підходів і методів управління нею. Визначені 
аргументи обумовлюють актуальність наукових досліджень в цій 
предметній сфері. 

 
Література 

1. Офіційний сайт компанії Сalculino / [Електронний ресурс].- Режим 
доступу до статті: calculino.info/ru/usefull/articles/id208709-Транспортно-
логістичний бізнес та перспективи його розвитку в Україні; 2. 
Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної 
діяльності ДК 009:2010. – Чинний від 01.01.2012 р. / [Електронний 
ресурс].- Режим доступу: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-
/128651.html; 3. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: Підручник – 
Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект - 
Захід», 2004. – 416 с.; 4. Гурч Л.М.  Логістика: нав. посіб для студ. вищ. 
навч.закл. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. - 560 с. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
 

На сучасному етапі розвитку економічних відносин основні засоби 
складають основу матеріально-технічної бази підприємств. Від рівня 
технічного стану та використання основних засобів залежить якість 
продукції (робіт, послуг), продуктивність праці, рентабельність 
підприємства. Це вимагає постійного контролю за ефективністю 
використання основних засобів для потреб управління виробничою 
діяльністю. А безпосередньо, існування динамічних ринкових перетворень 
економічних взаємовідносин суб’єктів господарювання вимагають чіткого 
обліку основних засобів і адекватного їх відображення у фінансовій 
звітності підприємства [1, с. 286]. 

Значний внесок у дослідження питань стосовно удосконалення 
інформаційного забезпечення обліку основних засобів зроблено  
вітчизняними вченими. Зокрема, ці питання розглянуті у працях 
Ф. Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, А. В. Максименка, О. П. Пархоменко,   
В. В. Сопка, Я. С. Ткаля, Р.Л. Хом’яка та ін. Ними виділені елементи 
інформаційного забезпечення системи бухгалтерського обліку: 
документальні носії інформації, способи обробки інформації, регістри 
обліку, методи оцінки та контролю, фінансова звітність. Проте, у сучасних 
умовах економічного розвитку, ці питання залишаються актуальними і 
потребують подальших наукових досліджень. 

Інформаційне забезпечення обліку основних засобів пов’язане зі 
збором, накопиченням, збереженням та аналізом інформації, яка необхідна 
для ефективного облікового процесу та раціонального використання 
основних засобів. Інформаційне забезпечення обліку основних засобів – це 
сукупність реалізованих рішень щодо обсягів інформації, її якісного та 
кількісного складу, розміщення і форм організації [2, с. 39]. 

Організація інформаційного забезпечення обліку основних засобів 
повинна бути цілісною, єдиною системою взаємопов’язаних, 
взаємоузгоджених способів і методів обліку, які охоплюють увесь 
комплекс облікових процедур з виявлення, вимірювання, реєстрації, 
накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації [3, с. 205]. 
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Основними напрямками удосконалення організації інформаційного 
забезпечення обліку основних засобів є: 

– вибір оптимальної за складом та обсягом облікової інформації; 
– розробка та впровадження адаптованих до структури, змісту та форм 

носіїв облікової інформації; 
– розробка оптимізації схем документообігу; 
– впровадження сучасної технології вирішення облікових завдань.     
В сучасних ринкових умовах бухгалтерський облік на підприємстві 

неможливий без використання інформаційних технологій. Існує багато 
комп’ютерних програм, за допомогою яких можна раціонально 
використовувати час працівників бухгалтерії, скорочуючи обсяги ручної 
роботи з документами. У кожної з програм, що пропонуються на ринку 
інформаційних послуг є свої переваги та недоліки. 

Відомо, що інформаційною основою облікових процедур є облікова 
інформація, тому першочерговим завданням удосконалення організації 
обліку є формування складу та визначення змісту показників, які доцільно 
відображувати, обробляти та узагальнювати у системі обліку. Документи і 
регістри з обліку основних засобів містять показники, які не формують 
підсумкової, узагальнюючої інформації, необхідної для складання 
фінансової звітності.  

Таким чином, основними напрямами удосконалення інформаційного 
забезпечення обліку основних засобів є, як удосконалення форм 
документів і регістрів обліку, так і методів, способів накопичення, обробки 
і узагальнення облікової інформації, адаптованої до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності. 

 
Література 

1. Пархоменко О. П. Удосконалення бухгалтерського обліку наявності 
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виробничий журнал. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2013. – № 5 (43). – С. 286–
288. 2. Старенька О. М. Інформаційне забезпечення системи 
оперативного управління промислового підприємства / О. М. Старенька // 
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АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОТИВУВАННЯ 
ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Як відомо, мотивування працівників підприємств передбачає їх 

спонукання на діяльність, що сприяє досягненню цілей організації [1]. Дія 
мотиваційних моделей, у яких ключовим елементом є потреби, полягає у 
наступному. Усвідомлення людиною власних потреб зумовлює 
виникнення інтересу. На основі вивчення інтересів відбувається 
стимулювання працівників зі сторони керівництва підприємством, яке 
викликає у їх свідомості мотив. У залежності від використовуваних 
стимулів, мотиви працівників зумовлюють певну поведінку, яка 
реалізовується так, щоб отримати бажану винагороду. Результатом цього 
процесу є досягнення особистих цілей працівника та задоволення його 
потреб. Отже,у процесі мотивування відбувається стимулювання 
працівників підприємства за допомогою матеріальних і нематеріальних 
стимулів, вибір яких здійснюється за результатами аналізування стимулів і 
мотивів діяльності працівників. Це здійснюється згідно визначеної 
послідовності (оскільки мотиваційні моделі стверджують, що стимул 
викликає у свідомості людини мотив, то від аналізування стимулів слід 
переходити до аналізування мотивів) з використанням відповідних 
інструментів.  

У економічній літературі ґрунтовано досліджені питання мотивування 
працівників підприємств, мотиваційні моделі, методи стимулювання тощо. 
Проте інструментарій аналізування стимулів і мотивів діяльності 
працівників потребує ретельнішого дослідження. Тому, пропонується 
аналізування теоретичних основ і практичних рекомендаціїіз 
застосуваннярізноманітних підходів до аналізування стимулів і мотивів 
діяльності працівників, на основі якого узагальненоаналітичний 
інструментарій оцінки мотивування працівників згідно такого порядку: 
аналізуваннячинних методіввивчення стимулів і мотивів діяльності 
працівників та їх аналітичне оцінювання; класифікація аналітичного 
інструментарію (методів) за системним підходом;формування 
рекомендації щодо їх використання при мотивуванні працівників 
підприємств [2]. 
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Спершу встановлено, що для дослідження стимулів і мотивів 
працівників використовують спостереження, анкетування, інтерв’ювання, 
бенчмаркінг, методи формування і аналізування рядів розподілу, 
кореляційний аналіз, групування,метод аналізу ієрархій, матричні методи 
тощо [3,4]. Врахуючи системний підхід, класифікуємо згадані методи за 
трьома групами:  

- емпіричні (передбачають вивчення працівників підприємств, а також 
узагальнення, класифікація та опис результатів дослідження); 

- розрахункові (пов’язані із використанням даних емпіричних 
досліджень та виявленої залежності для формування на їх основі 
показників, що характеризують мотиваційну діяльність на підприємстві); 

-узагальнення результатів (група методів, що передбачає 
документування результатів аналітичної роботи та формування на їх 
основі рекомендації із прийняття управлінських рішень).  

До першої групи віднесемо анкетування, інтерв’ювання, бенчмаркінг, 
групування, до другої – статистичні методи (методи аналізування даних з 
використанням методів математичної статистики). Третя група міститиме 
матричні методи, діаграми, аналітичні таблиці, складені на основі даних 
розрахункових методів.  

Для формування рекомендації із використання описаних вище методів 
при мотивуванні працівників підприємств слід здійснити їх докладне 
вивчення та застосування при аналізуванні стимулів і мотивів діяльності 
працівників машинобудівних підприємств. Це дозволить здійснити не 
лише формальний опис кожного із згаданих методів, а й визначити 
переваги і недоліки його використання на підприємствах. Це є напрямом 
подальших досліджень у окресленій сфері.  

Отже, удосконалення аналітичного інструментарію мотивування 
працівників підприємств пов’язане із необхідністю кількісного та якісного 
дослідження систем стимулів і мотивів діяльності працівників, що 
забезпечує результативність стимулювання на підприємствах та сприяє 
досягненню цілей його діяльності та задоволенню потреб працівників.  
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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ТОЛІНГОВИМИ ОПЕРАЦІЯМИ НА ЗАСАДАХ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ 

МОТИВІВ ЇХНЬОГО ЗДІЙСНЕННЯ 
 

На сучасному етапі толінгові операції, що ґрунтуються на взаємодії 
вітчизняних й іноземних контрагентів в контексті переробки 
давальницької сировини, займають вагому частку торговельного обороту 
України з країнами Європейського Союзу. При цьому, як свідчить теорія і 
практика здійснення толінгу на вітчизняних теренах, механізми управління 
такими операціями є малорозвиненими та недостатньо пропрацьованими. 
Однією із ключових проблем незацікавленості керівництва бізнес-структур 
у формуванні та впровадженні управління толінговими операціями є 
низький рівень обізнаності про увесь можливий спектр мотивів їхнього 
здійснення, що дозволить більш ефективно планувати, організовувати, 
контролювати, регулювати перебіг толінгового процесу, мотивувати 
працівників у цій сфері, а також приймати обґрунтовані управлінські 
рішення. Таким чином, виникає необхідність в ідентифікуванні та 
систематизації множини усіх можливих мотивів здійснення толінгових 
операцій для обох зацікавлених сторін (замовника та виконавця) як 
інформаційного підґрунтя управління цим процесом. 

Ключовими мотивами для замовника толінгових операцій є: 
виробничі мотиви (максимальне використання виробничих потужностей, 
відсутність спеціалізованих технологій виробництва певних видів 
продукції, відсутність дозволів на виробництво певних видів продукції); 
матеріальні мотиви (наявність в країні розташування замовника потужної 
сировинної бази, низькі матеріальні витрати); майнові мотиви 
(максимальне завантаження наявного обладнання та виробничих площ, 
відсутність спеціалізованого обладнання для виробництва певних видів 
продукції, високі витрати на утримання та експлуатацію основних засобів); 
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фінансові мотиви (сприятливий фінансовий стан); соціально-кадрові 
мотиви (високі витрати на оплату праці, дефіцит в країні розташування 
замовника кваліфікованих трудових ресурсів, низька частка 
висококваліфікованих робітників на підприємстві); маркетингові мотиви 
(значна частка ринку, наявність кола постійних та відданих клієнтів, 
наявність відомої торгової марки, високий рівень розвитку системи 
маркетингових комунікацій); логістично-територіальні мотиви (вигідне 
місцерозташування замовника відносно до виконавця, наявність 
розвиненої логістичної системи для збуту продукції, наявність розвинених 
каналів розподілу продукції); зовнішньоекономічні мотиви (лояльне 
нормативно-правове поле для регулювання толінгових операцій у країнах 
замовника та виконавця,  сприятливі партнерські відносини між країнами 
замовника та виконавця, високий рівень інтеграції країн замовника та 
виконавця у міжнародний економічний простір). 

Своєю чергою, для виконавця толінгових операцій пріоритетними 
мотивами є: виробничі мотиви (низький рівень використання виробничих 
потужностей, наявність прогресивних спеціалізованих технологій 
виробництва, високий рівень виробничого потенціалу, існування загрози 
згортання певних видів виробництва або повної зупинки виробничого 
процесу); матеріальні мотиви (відсутність в країні розташування 
виконавця відповідної сировинної бази або її дефіцит, високі матеріальні 
витрати); майнові мотиви (низький рівень завантаження обладнання та 
виробничих площ, наявність спеціалізованого обладнання для 
виготовлення певних видів продукції, низький рівень зносу обладнання);  
фінансові мотиви (низький рівень платоспроможності, низький рівень 
рентабельності або наявність збитковості, наявність значних обсягів 
заборгованостей, існування загрози банкрутства, низький рівень 
інвестиційної привабливості з точки зору доступу до інвестиційних 
ресурсів, низький рівень кредитоспроможності з позиції доступу до 
кредитних ресурсів); соціально-кадрові мотиви (висока частка 
висококваліфікованих робітників на підприємстві, низький рівень 
зайнятості працівників, соціальна напруга в колективі працівників з огляду 
на загрозу звільнення, масові звільнення працівників); маркетингові 
мотиви (низька частка ринку, відсутність відомої торгової марки, низький 
рівень розвитку системи маркетингових комунікацій); логістично-
територіальні мотиви (низький рівень розвитку логістичної системи для 
збуту продукції, низький рівень розвитку каналів розподілу продукції); 
зовнішньоекономічні мотиви (лояльне нормативно-правове поле для 
регулювання толінгових операцій у країнах виконавця та замовника, 
сприятливі партнерські відносини між країнами виконавця та замовника, 
високий рівень інтеграції країн виконавця та замовника у міжнародний 
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економічний простір, низький рівень розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства). 

Виокремлена система мотивів здійснення толінгових операцій для 
обох контрагентів значною мірою удосконалює інформаційне 
забезпечення управління такими операціями, оскільки дає змогу більш 
ефективно налагодити процес реалізації усіх етапів менеджменту. 
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ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВІДНОВЛЮВАНІ ВИДИ ЕНЕРГІЇ: 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

 
 У кінці ХХ – на початку ХХІ ст. відбулися глибокі зміни в існуючій  

паливно-вуглеводневій моделі енергозабезпечення світового господарства, 
зумовлені головним чином стрімким вичерпуванням невідновлювальних 
енергетичних ресурсів, а також зростаючим глобальним попитом на них зі 
сторони економічних суб’єктів. 

 Альтернативні джерела енергії – це невикопні джерела енергії, які 
постійно існують або періодично з’являються в навколишньому 
природному середовищі такі як енергія сонця, вітру, геотермальна, 
геотермальна, гідротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, 
енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних 
станцій, біогазів. 

Водночас облік витрат на підприємствах енергетики обґрунтовується 
напрямами вдосконалення методики обліку витрат на підприємствах 
енергетики, практичне використання яких дозволить створити необхідні 
умови для раціонального управління і контролю за використанням 
ресурсів підприємств енергетики. 

У свою чергу, Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 
16 «Витрати» встановлено групування витрат операційної діяльності 
підприємств відновлювальної енергетики за такими елементами: 

- матеріальні затрати; 
- витрати на оплату праці; 
- відрахування на соціальні заходи. 
Організація обліку витрат у сфері відновлювальної енергетики  

полягає у наступному: 
а) облік формування елементів витрат за центрами первинного 

використання ресурсів; 
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б) облік розподілу та перерозподілу елементів витрат за напрямками 
відповідно до характеру; 

в) облік ведення витрат за центрами і відповідними особами; 
г) облік сукупної собівартості продукції випущеної з виробництва; 
д) облік собівартості окремих видів продукції. 
Варто відзначити, що виробнича собівартість у сфері відновлювальної 

енергетики  продукції зменшується на справедливу вартість супутньої 
продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці 
можливого її використання на самому підприємстві. Перелік і склад статей 
калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) 
установлюються підприємством відновлювальної енергетики. 

Крім того, до складу прямих матеріальних витрат у сфері 
відновлювальної енергетики  включається вартість сировини та основних 
матеріалів, що становлять основу вироблюваної продукції, купівельних 
напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших 
матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного 
об'єкта витрат. Прямі матеріальні витрати при цьому зменшуються на 
вартість зворотних відходів. До складу прямих витрат на оплату праці 
включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у 
виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть 
бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат [3, с. 89]. 

Безумовно, правильна організація обліку витрат у сфері 
відновлювальної енергетики  залежить від відповідальних організаційних і 
методологічних передумов: належного документування господарських 
явищ і процесів, здійснення відповідальної оцінки матеріальних цінностей 
і суцільного відображення на рахунках бухгалтерського обліку виробничих 
процесів. Важливою передумовою цього є використання наукової 
класифікації виробничих витрат. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ 
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У світовій практиці розвитку корпоративної соціальної 

відповідальності (КСВ)приділяється значна увага, адже велика кількість 
підприємств поряд з річними звітами публікують інформацію про 
екологічні аспекти своєї діяльності та про внесок у розвиток суспільства. 
Загалом аналіз діяльності більш ніж 50-тикорпоративно соціально-
відповідальних підприємств України показав [1], що до найбільш 
виражених напрямків їх соціальної активності відносять охорону 
навколишнього середовища, програми розвитку персоналу, підтримку 
соціально незахищених верств населення, розвиток соціальної 
інфраструктури та місцевих громад, розвиток освіти, спонсорську 
допомогу, молодіжні програми, надання медичних і рекреаційних послуг 
своїм працівникам тощо. 

Існує значна кількість методів оцінки стану корпоративного 
управління підприємством, серед яких виокремлюють кількісні та якісні 
методи. Найбільш поширеними і обґрунтованими є кількісні методи, що 
базуються на методах і процедурах аналізу показників господарської 
діяльності підприємства. В українських наукових джерелах [2, с. 163] 
найчастіше відзначаються Індекс Domini Social Investment (оцінюються 
соціальні, екологічні й управлінські показники найбільших по капіталізації 
підприємств); Індекс стійкості Доу Джонса (Dow Jones Sustainability Index) 
(критеріями оцінки виступають економічна основа для розвитку 
підприємства, соціальна активність, екологічна діяльність); Індекс 
FTSE4Good (фінансові, соціальні й екологічні показники підприємства), 
Індекс корпоративної добродійності (Corporate Philanthropy Index); метод 
Лондонської групи порівняльного аналізу (London Benchmarking Group) 
(аналіз соціальної залученості підприємства).  

Всі вищевказані методики мають різну базу аналізу, що ускладнює 
співставлення отриманих результатів. Виникає потреба розробити таку 
систему показників, яка дозволила б зацікавленим сторонам аналізувати 
КСВ конкретного підприємства з метою прийняття відповідного рішення 
стосовно нього. 
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Оцінювання КСВ дозволяє встановлювати спрямування, доцільність 
та ефективність здійснення витрат, пов’язаних з її реалізацією, визначати 
пріоритети соціалізації діяльності підприємства.  

 
Література 

1. Баюра Д.О. Оцінювання рівня корпоративної соціальної 
відповідальності компаній / Д.О. Баюра [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.econom.univ.kiev.ua/articles/EP/Bayura. 2. Буян О.А. 
Підходи до оцінки ефективності корпоративної соціальної 
відповідальності підприємств в Україні / О.А. Буян // Вісник 
Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – 2012. – Випуск 6 
(2). – С. 159-165. 

 
 

Оліховський В.Я., 
аспірант, 

Національний університет «Львівська політехніка». 
Науковий керівник – Загородній А.Г., 

к.е.н., проф., завідувач кафедри обліку та аналізу 
 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 
 

Одним із чинників, що зумовлюють, зміни в системах оподаткування 
багатьох країн світу та Європи в останні десятиліття, є податкова 
конкуренція. Її виникнення пов’язано із зростанням міжнародної 
мобільності основних економічних ресурсів – праці та капіталу. Рішення 
суб’єктів господарювання щодо розміщення цих ресурсів значною мірою  
залежать від умов оподаткування [6, с.48-49]. 

Зарубіжний досвід свідчить, що одним із найефективніших засобів 
стимулювання інвестиційної діяльності підприємств є пільгове 
оподаткування. Податковим Кодексом України передбачено такі види 
податкових пільг: 1) податкове вирахування (знижка), що зменшує базу 
оподаткування до нарахування податку чи збору; 2) зменшення 
податкового зобов'язання після нарахування податку чи збору; 
3) встановлення зниженої ставки податку чи збору; 4) звільнення від 
сплати податку чи збору [3]. 

При визначенні впливу податкової конкуренції на розподіл доходів 
важливе значення мають такі поняття, як система, ставки та база 
оподаткування, величина неоподатковуваного мінімуму, податкові пільги, 
податкове навантаження тощо. 

Дослідженню податкової конкуренції присвячено праці таких 
науковців, як Вілсона Дж., Гудспіда Т., Іванова Ю.Б., Педь І.В., 
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Ревенко О.В., Рисікової Л.О., Самусевич В.Я., Тібу Ч., Фролової Н.Б., 
Чумакової О.О, та інших. 

Єдине загальноприйняте визначення податкової конкуренції в 
науковій літературі відсутнє. Конкуренція (від лат. concurrentia – змагання, 
суперництво) – це форма економічного суперництва між суб’єктами ринку 
за найбільш вигідні умови виробництва, продажу та купівлі товарів. 

Іванов Ю.Б. і Чумакова О.О. розглядають податкову конкуренцію як 
процес управління конкурентними перевагами податкової системи в 
боротьбі за мобільні фактори виробництва (капітал і робочу силу) та інші 
переваги (інновації, доступність природних ресурсів, забезпеченість 
зайнятості тощо) з метою досягнення сталої конкурентоспроможності 
національної  економіки [1, с. 5-6]. 

Погоджуємось з думкою Самусевич Я.В., щодо визначення поняття 
«податкова конкуренція» – як процесу суперництва адміністративно-
територіальних утворень (регіонів, держав та державних об’єднань) за 
залучення мобільних джерел податкових надходжень через використання 
конкурентних переваг податкового чи неподаткового характеру, 
спрямований на максимізацію економічного добробуту території, в 
результаті якого відбувається реформування податкових систем 
юрисдикцій-учасників у напрямку підвищення їх ефективності та появи 
нових податкових режимів, забезпечуючи перерозподіл податкових 
надходжень між територіями, регулюється рівень індикаторів розвитку 
економіки (наприклад, визначення оптимального рівня податкового 
навантаження) та досягнення цілей державної економічної 
політики [5, с. 32-35]. 

Залежно від напряму, у якому здійснюють конкуренцію, виділяють 
вертикальну та горизонтальну податкову конкуренцію.  

Заходи (інструменти), які використовують уряди з метою зростання 
податкової конкурентоспроможності поділяють на дві групи:  

–  податкові – активні, маніпулювання якими прямо впливає на 
привабливість системи оподаткування на розміщення діяльності суб’єкта 
економіки у межах певної юрисдикції; 

– неподаткові – пасивні, які створюють підґрунтя для привабливості 
території з точки зору економічної діяльності. 

Створення сприятливого податкового середовища дає змогу 
ефективно залучати іноземні інвестиції та забезпечувати економічне 
зростання, що обумовлює подальші дослідження по цій тематиці. 
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ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
В умовах фінансової кризи особливої уваги набувають проблеми 

адаптації господарської діяльності підприємства до змін економічної 
ситуації, що є найважливішим чинником його сталого розвитку. Тому 
актуальним стають питання ухвалення обґрунтованих управлінських 
рішень та формування системи фінансового моніторингу, який дає змогу 
аналізувати, коректувати й контролювати ключові параметри 
підприємства, усувати негативний вплив зовнішніх і внутрішніх факторів. 

Моніторинг – складова управління економічними об'єктами, що 
полягає в систематичному аналізі їхньої діяльності, вивченні стану 
справ [1]. 

Фінансовий моніторинг використовує весь комплекс економічної 
інформації, носить оперативний характер і цілком підпорядкований волі 
керівництва підприємством. Тільки такий моніторинг дає можливість 
реально оцінити стан справ на підприємстві, досліджувати структуру 
собівартості не тільки всієї випущеної і реалізованої продукції, але й 
собівартості окремих її видів, склад комерційних і управлінських витрат, 
дозволяє з особливою точністю вивчити характер відповідальності 
посадових осіб за дотримання розділів бізнес-плану. 

Процес фінансового моніторингу включає такі етапи: постановка 
мети; планування; спостереження; збирання, групування й узагальнення 
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інформації; аналіз і оцінювання параметрів господарської 
діяльності,визначення її сильних та слабких сторін; підготовка 
рекомендацій для ухвалення управлінських рішень, їхкоректування й 
удосконалення рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень; 
контроль результатів дій іформування інформації для подальшого 
спостереження й використання. 

Концепція фінансового моніторингу передбачає розв’язання таких 
завдань: 1) оцінка фінансового стану підприємства на основі вивчення 
причинно-наслідкового взаємозв’язку між різними показниками 
виробничої, комерційної та фінансової діяльності; 2) розробка моделі 
фінансового стану за різноманітних варіантів використання ресурсів; 
3) розробка заходів ефективного використання фінансових ресурсів; 
4) вжиття заходів для зміцнення фінансового стану підприємства [2]. 

Щоб забезпечити високу економічну ефективність виробництва, 
потрібна державна економічна політика, що сприяла б формуванню 
середовища, сприятливого для господарської діяльності, й орієнтувала 
підприємство на максимальне одержання прибутку (доходів). 

Із метою аналізу фінансового стану підприємства в основному 
використовують відносні показники (абсолютні показники балансу в 
умовах інфляції практично неможливо довести до порівняльного вигляду), 
якіможна порівнювати: 

− для оцінювання ступеня ризику і прогнозування можливостей 
банкрутства – із загальноприйнятими«нормами»; 

− для вивчення тенденцій і динаміки фінансового стану 
підприємства – з аналогічними даними за попередніроки; 

− для визначення сильних і слабких позицій підприємства та його 
можливостей – з аналогічними показниками інших підприємств [1]. 

Таким чином, для вдосконалення управління фінансовою діяльністю 
необхідно організовувати систему моніторингу, розробити комплекс 
механізмів системи моніторингу фінансової діяльності підприємства, що 
даєзмогу вчасно виявити відхилення фактичних результатів від 
прогнозованих, визначити причини відхилень і розробляти пропозиції 
щодо корегування окремих напрямків фінансової діяльності з метою її 
нормалізації та підвищення ефективності. 

Створення системи фінансово моніторингу дозволяє якісно оцінити 
об'єктивні можливості підприємства, підвищити ефективність діяльності 
підприємства, управляти величиною і структурою капіталу, фінансовими 
ресурсами і конкурентними перевагами суб'єкта господарювання, 
забезпечити тим самим його фінансову стабільність. 
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
У сучасних умовах господарювання інформація відіграє велику роль в 

досягненні успіху підприємством. У процесі прийняття управлінського 
рішення загострюється потреба у формуванні відповідного інформаційного 
забезпечення. Сьогодні компаніям не достатньо вміти збирати, обробляти, 
використовувати, зберігати бізнес-інформацію та підтримувати в 
актуальному стані бази даних. Необхідно мати певну політику відносно 
управління інформацією та інформаційного середовища, у якому перебуває 
компанія, для забезпечення результативного якісного покращення її 
діяльності. Зростання масштабів інформації та ускладнення структури 
інформаційного простору зумовлюють потребу в формуванні системи 
інформаційної безпеки на підприємстві, яка покликана забезпечити 
надійність функціонування бізнес-процесів на підприємстві. 

Інформаційна безпека — це стан захищеності систем обробки і 
зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і 
цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення 
захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, 
оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису 
чи знищення. 

Поняття інформаційної безпеки стосується усіх аспектів захисту даних 
чи інформації незалежно від форми, в якій вони перебувають. Захист 
інформаційних ресурсів підприємства є одним із ключових завдань в умовах 
підвищення рівня внутрішніх і зовнішніх загроз інформаційної безпеки, що 
можуть безпосередньо вплинути на його фінансову діяльність і стійкість на 
ринку. У сучасних умовах господарювання без належного захисту 
інформаційного середовища підприємства не можливо забезпечити його 
економічну безпеку, а відтак і розвиток. 



24 

Проблема інформаційної безпеки набула суттєвого значення в сучасних 
умовах широкого застосування автоматизованих інформаційних систем, що 
базуються на використанні комп`ютерних і телекомунікаційних засобах. 
Стали поширені загрози інформаційної безпеки, викликані навмисними 
(зловмисними) діями людей, зокрема внаслідок несанкціонованого доступу 
до інформації, поширення вірусів, спаму, хакерських атак, крадіжок 
конфіденційних відомостей, нецільового використання мережних ресурсів 
тощо. Вони становлять серйозну небезпеку для комп'ютерних систем і 
можуть приводити до втрати важливих даних, прямим фінансовим збиткам, 
погіршенню іміджу компанії та ін. Вже сьогодні великі транснаціональні 
компанії, які працюють в галузі виготовлення комп’ютерної техніки і 
програмного забезпечення, значну частину фінансових та інтелектуальних 
ресурсів спрямовують на підвищення рівня інформаційної безпеки. Так, за 
останні роки IBM значно розширила портфель рішень у галузі ІТ-безпеки, 
багато в чому за рахунок придбання компанії Internet Security Systems (ISS). 
Це важливе придбання і ще кілька інших дозволило IBM стати єдиною 
компанією на міжнародному й українському ринку, здатною запропонувати 
повний спектр продуктів та послуг для комплексного захисту від 
інформаційних ризиків та загроз. Це дало змогу досягти підвищення рівня 
інформаційної безпеки бізнес-процесів, знизити ризики, проводити 
своєчасне блокування нових загроз, прискорити впровадження нових 
технологій [3]. 

Таким чином, у зв'язку із зростаючою роллю інформаційних ресурсів в 
житті сучасного суспільства, а також через наявність багатьох загроз щодо 
збереження та використання інформації проблема інформаційної безпеки 
вимагає до себе постійної і особливої уваги. Системний характер впливу на 
інформаційну безпеку великої сукупності різних обставин спонукають до 
формування комплексного підходу при вирішенні даної проблеми. 
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ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ»  
У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 
В ринкових умовах господарювання головною умовою ефективного 

управління виробничим підприємством є повнота, достовірність та 
оперативність інформації про витрати, які формують собівартість 
виготовленої продукції. Витрати виробництва є основним обмежувачем 
прибутку і одночасно одним із головних факторів,  який впливає на обсяг 
пропозиції. Отже, ефективність управління витратами має велике 
значення для підприємства, тому вивченню категорії «виробничі витрати» 
необхідно приділити особливу увагу. 

Значний внесок у дослідження зазначеної проблематики зроблено 
М.Г. Грещак, Ю.М. Великим, І.Є. Давидович, Г.В. Козаченко, Г.О. Партин та 
рядом інших провідних українських вчених. 

Згідно НП(С)БО 1 витрати – це зменшення економічних вигод у 
вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до 
зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок 
його вилучення або розподілення власниками) [1]. Спробуємо розібратися 
з економічним змістом зазначеного поняття. На мій погляд, очевидним є 
той факт, що збільшення активів логічно веде до збільшення зобов'язань і 
навпаки. Цей принцип закладений в основу подвійного запису. А те, що дає 
нам стандарт – «зменшення активів» або «збільшення зобов'язань», само по 
собі суперечить суті подвійного запису, за яким кожна господарська 
операція спричиняє вартісну зміну як мінімум двох об'єктів 
обліку. Toмy вважаємо таке визначення не обґрунтованим. Крім того, таке 
розуміння суті самих витрат прямо впливає на організацію та методику їх 
обліку й відображення у фінансовій звітності. Аналогічну позицію 
підтримують М.Чумаченко та І. Білоусова, які також критикують дане 
визначення, посилаючись на те, що виробничі витрати прямого 
відношення до капіталу підприємства не мають   [2, с.3]. 

Як вважає Ф.Ф. Бутинець витрати – це вираження у грошовій формі 
поточних витрат трудових, матеріальних, фінансових та інших видів 
ресурсів на виробництво продукції [3]. На думку Л. В. Нападовської, 
витратами є використання (відтік) грошових коштів і одночасно – це 
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зменшення економічної вигоди протягом звітного періоду або збільшення 
зобов’язань підприємства, що призводить до зменшення капіталу [4].  

Наявність різних точок зору щодо сутності виробничих витрат 
зумовлена різними підходами в поглядах на природу економічного буття, 
взагалі, і виробничого процесу зокрема. З урахуванням вищезазначеного 
можна виділити два основні підходи. 

 Перший підхід базується на розумінні господарської діяльності з 
позицій трудової теорії вартості, яка передбачає взаємодію у процесі 
виробництва трьох основних факторів (робочої сили, предметів праці та 
засобів праці) з відповідною інтерпретацією поняття вартості, її складових 
і структури. 

Другий підхід базується на ресурсному розумінні природи 
господарювання, передбачаючи обмеженість всіх видів ресурсів і 
альтернативність варіантів застосування, специфічно визначає сутність 
вартості та її складових елементів. Досліджуваний підхід передбачає, що 
місце та роль виробничих витрат розглядається та розкривається в 
прикладному аспекті як складовий елемент ціни. 

Отже, підходи до визначення поняття “виробничі витрати” є дуже 
різнонаправлені та різноманітні. Дефініції різних авторів важко звести до 
єдиного тлумачення. Відсутність єдиного наукового підходу до 
трактування зазначеної категорії зумовлена тим, що в основі визначення 
лежать різні за метою вартісні оцінки. Загалом витрати виробництва 
відображають первинне споживання виробничих ресурсів, пов’язаних з 
використанням робочої сили, засобів праці і предметів праці, тоді як 
собівартість продукції відображає, кінцевий результат виробничого 
процесу і включає всі витрати, що відносяться на випущену з виробництва 
продукцію і її продаж. 
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Результативність основних бізнес-процесів є найбільш вагомою 

складовою сумарної результативності діяльності промислових 
підприємств, оскільки, як прийнято вважати, саме вони є головним 
фактором створення ними доданої вартості. Для оцінювання (виміру) 
основних бізнес-процесів використовують критерії, які формують 
своєрідний тривимірний простір «витрати-час-якість». Такий контекст 
критеріального формату використовується у багатьох сучасних системах 
вимірювання показників діяльності підприємств, таких як Quantum 
Performance Measurent, модель компанії «Ernst & Young», модель компанії 
«J.I. Case», AMBITE та інших. Оцінювання бізнес-процесу з точки зору 
троїстої обмеженості «витрати-час-якість» не вимагає додаткового, поряд з 
ними, розгляду інших показників, що зумовлено взаємопов’язаністю та 
взаємозалежністю цих груп показників один від одного. 

Основними бізнес-процесами є ті, що безпосередньо орієнтовані на 
виробництво продукції або надання послуг та представляють цінність для 
клієнта, забезпечують одержання доходу для організації [1]. На 
виробничих підприємствах основними бізнес-процесами є процеси 
виробництва, взаємовідносин із постачальниками та покупцями. Також 
основними можуть бути процеси післяпродажного обслуговування, 
логістики тощо. Склад і зміст основних процесів залежить від їх наявності 
та величини впливу на формування доданої вартості підприємства. 

Витрати, понесені на функціонування бізнес-процесів, визначаються 
показниками ефективності процесів діяльності підприємства. Оптимізація 
цих витрат дає змогу підприємствам знизити операційні та фінансові 
ризики та сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства. 

Найбільш показовим індикатором з точки зору часу є показник 
ефективності циклу, який обраховується як відношення тривалості 
виконання операцій процесу, що не створюють вартість до сумарної 
тривалості циклу бізнес-процесу загалом.  

Показники якості бізнес-процесу характеризуються найбільш 
різноманітними індикаторами, відповідними для конкретних бізнес-
процесів. Ці показники є суто індивідуальними для кожного бізнес-
процесу та унікальними для окремого підприємства, на відміну від 
показників часу та вартості, які є універсальними. На склад показників 
якості бізнес-процесів суттєво впливає стратегія підприємства та цілі, що 
ставляться для її реалізації.  
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Розглянемо детальніше показники, які відображають якісні параметри 
результативності підприємства. Якість бізнес-процесу «виробництво» 
може характеризуватися такими показниками як частка рекламацій у 
загальному об’єму продаж. Якісні параметри взаємовідносин з покупцями 
відображає показник як частка повторних закупівель. Якісну сторону 
взаємовідносин з постачальниками може визначати показник якості 
вхідних поставок, який може визначається як частка повернень в 
загальному вартісному об’ємі вхідних поставок. 

Система показників, що характеризує результативність в межах 
основних бізнес-процесів підприємства, формується під впливом певних 
факторів, властивих кожному окремому підприємству. Необхідність 
відповідності стратегії підприємства дає змогу в загальних рисах 
визначити основні бізнес-процеси, що характеризують діяльність 
підприємства.  Дотримання цієї відповідності спонукає на здійснення 
адаптації інструментарію моніторингу економічних показників 
результативності діяльності підприємства відповідно до таких його 
характеристик, як рівень розвитку підприємства. 

Моніторинг, як інформаційно-аналітична діяльність перетворює 
інформацію з метою отримання її на новому якісному рівні, який дає змогу 
своєчасного виявлення та завчасного попередження проблем. Рівень 
розвитку підприємства з точки зору еволюції інформації [2] для здійснення 
процесу моніторингу відіграє визначальну роль для здійснення адаптації 
його інструментарію.  

Таким чином, конкурентна стратегія підприємства та рівень 
інформаційного розвитку підприємства є визначальними чинниками, що 
формують систему показників моніторингу економічних показників 
результативності діяльності підприємства. 
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Управління будь-яким підприємством невід’ємно й органічно 

пов’язане з інформацією та перебігом інформаційних процесів. Створення 
та використання ефективних оперативних систем інформаційного 
забезпечення різних сфер діяльності підприємств не тільки дає змогу 
вирішити проблеми оперативного одержання, своєчасного опрацювання та 
ефективного використання інформації, але й закласти основи їх 
подальшого розвитку в умовах нестабільної зовнішньоекономічної 
ситуації. 

На розроблення стратегій управління, вибір та формування 
управлінських рішень, організацію їх виконання, отримання ефективних 
результатів впливає ціла низка факторів. Серед них найчастіше виділяють 
такі [1]: 

1) якість, достовірність та оперативність отриманої інформації; 
2) ефективність засобів, за допомогою яких реалізують процеси 

передачі інформації (комп’ютерне та програмне забезпечення, мережа 
Інтернет, схема документообігу); 

3) наявність посередників інформації між постачальником та 
одержувачем; 

4) тріада «досвід-знання-кваліфікація» працівників апарату управлі-
ння; 

5) зовнішні фактори ринку тощо. 
Від інтенсивності та ефективності обміну інформацією як по-

вертикалі, так і по-горизонталі залежить отримання об’єктивної та 
оперативної інформації у певний момент часу, що необхідно для 
прийняття рішень. Так, С.М. Петренко характеризує інформаційне 
забезпечення управління підприємством як сукупність реалізованих 
рішень відносно обсягів інформації, її якісного і кількісного складу, 
розміщення і форм організації [2]. 

Б.Г. Преображенський запропонував створити багаторівневу систему 
інформаційного забезпечення, що міститиме інформацію, необхідну для 
керівників різних рівнів управління. Для забезпечення існування та 
функціонування такої системи необхідно дотримуватися принципів [3]: 

- єдності інформації;  
- комплексності та синхронізації економічної інформації;  
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- релевантності даних (вибір таких даних, що необхідні для прийняття 
рішень); 

- забезпечення максимуму похідної інформації на підставі мінімуму 
вхідних даних і первинної інформації; 

- поділу економічних процесів і показників, що їх відображають на 
керовані та контрольовані; 

- агрегації інформації за умови руху знизу вгору відповідно до ієрархії 
системи прийняття рішень; 

- єдності та безперервності управління. 
Одним із найважливіших є принцип агрегації інформації, який 

запропонував Пітер Друкер у концепції Управління по цілям ще у 1954 
році [4]. Відповідно до цієї концепції підприємство працюватиме 
ефективніше, якщо в ньому створена чітка ієрархічна система цілей, де 
кожен наступний рівень цілей сприятиме досягненню цілей вищого рівня, 
а всі окремі цілі повинні бути скоординованими між собою, і такими, що 
забезпечують досягнення загальних цілей підприємства. 

Зважаючи на вищезазначене, можна запропонувати два шляхи 
вдосконалення систем інформаційного забезпечення для оперативного 
управління підприємством: 

1) розроблення пропозицій щодо зміни організаційної структури 
управління підприємством (скорочення або укрупнення підрозділів). 
Основна мета таких заходів – спрощення та об’єднання операцій і 
прийомів роботи на окремих робочих місцях; 

2) вдосконалення системи автоматизації документообігу, що 
дасть змогу підвищити ефективність роботи та вивільнити частину 
наявних інформаційно-технічних засобів. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Організація обліку та аналізу розрахунків з дебіторами має 

стратегічне значення для підприємств будь-якої галузі та форми власності. 
Результати цього процесу безпосередньо впливають на фінансову 
стійкість, базу оподаткування підприємства, виконання плану доходів та 
витрат і, як наслідок, на досягнення стратегічних цілей розвитку суб’єкта 
господарювання в умовах ринку та забезпечення конкурентоспроможності 
і прибутковості господарської діяльності. 

Підвищена увага до стану розрахунків з дебіторами пов’язана із 
необхідністю врахування змін господарського середовища, що змушує 
підприємства знаходити нові підходи до оптимізації цього процесу, 
опрацьовувати нові форми та методи аналізу дебіторської заборгованості, 
розробляти системи оцінки показників стану розрахунків з використанням 
новітніх досягнень у галузі сучасних інформаційних технологій для 
автоматизації обробки потрібної інформації та прийняття відповідних 
управлінських рішень [1, c.21]. 

Виникнення дебіторської заборгованості у певних межах – нормальна 
ознака процесу фінансово-господарської діяльності підприємства, проте 
кожен господарюючий суб’єкт зацікавлений в оптимізації її обсягу. Це 
пов’язано з тим, що зменшення обсягів дебіторської заборгованості є 
резервом зниження потреби підприємства в обігових коштах та 
прискорення швидкості їх обігу. Автоматизація обліку дебіторської 
заборгованості забезпечить збір та обробку інформації, необхідної для 
оптимізації управління дебіторською заборгованістю [2, c.126].  

Автоматизація обліку дебіторської заборгованості ставить нові вимоги 
до первинної інформації. Різноманітність форм подання такої інформації, 
що надходить до бухгалтерії, дає змогу вести зведений облік 
безпосередньо на підставі первинних документів без попереднього їхнього 
накопичення та узагальнення. В умовах автоматизованої обробки 
інформації змінюється цільове призначення бухгалтерського обліку, він 
стає складовою частиною системи управління підприємством. Введення в 
практику автоматизованих інтегрованих систем обліку, контролю та 
аудиту і розподілених систем обробки даних дає можливість комплексно 
вирішувати завдання не лише з обліку, але й з контролю, аналізу та аудиту. 
За допомогою таких систем можна здійснювати оцінку фактичного стану 
підприємства, а також прогнозувати і моделювати управлінські рішення  



32 

[3, c.14-15]. Отже, автоматизація дебіторської заборгованості є ефективним 
засобом підвищення рівня конкуренції підприємства на ринку.  

Дебіторська заборгованість має значну питому вагу в складі поточних 
активів і впливає на фінансовий стан підприємства. Аналіз показників, які 
характеризують стан дебіторської заборгованості за попередній період, дає 
змогу визначити основні завдання політики управління дебіторською 
заборгованістю [1, c.22]. Автоматизація обліку розрахункових операцій дає 
змогу: 

- швидше і точніше знайти або створити відповідного контрагента у 
базі підприємства з усіма його даними та реквізитами; 

- вести облік господарських операцій підприємства по кількох видах 
розрахунків – готівка, передоплата, бартер, що не потребує додаткової 
трати часу та створення нових договорів; 

- автоматичну оплату рахунків виставлених контрагенту-платнику; 
- зменшити затрати часу на оформлення і виписку договорів, 

накладних, рахунків-фактур та інших відповідних документів; 
- автоматично відображати дані господарських операцій протягом 

відповідного періоду в регістрі взаєморозрахунків; 
- здійснювати оперативний контроль за станом взаєморозрахунків; 
- для правильної обробки складних операцій призначені відомості 

взаємних розрахунків з кредиторами та дебіторами, які дають змогу 
контролювати заборгованість підприємства та вчасно її погашати; 

- за допомогою особового рахунка відповідного контрагента можна 
одержати необхідний список відповідних документів з мінімальними 
затратами часу та коштів; 

- автоматично погасити заборгованість підприємства з реєстрацією чи 
без реєстрації документа. 
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АСПЕКТИ В УПРАВЛІННІ БУДІВЕЛЬНОЮ КОМПАНІЄЮ 

 
На піднесення будівельного бізнесу впливає пропорційна його 

організація, система управління, технічне оснащення, кваліфікація, 
стабільність кадрів та інші фактори. Питання вдосконалення розвитку 
будівельних організацій спонукало розширити дослідження в області 
розробки і впровадження нових форм управління ними. 

Вироблені раціональні управлінські рішення та впорядкована 
сукупність підрозділів, які формують рівні управління, їх взаємозв’язки та 
механізм управління забезпечать ефективне управління будівельною 
компанією. Так, О.Кузьмін [1, с.156] стверджує, що «важливим аспектом 
прийняття управлінських рішень є розробка технологічного процесу 
вироблення раціональних управлінських рішень, під якими слід розуміти 
оптимальні альтернативи. Найважливішим станом технології вироблення 
управлінських рішень є їх оптимізація, під якою розуміють вибір найбільш 
ефективного варіанта рішення із можливих альтернатив». 

Широкомасштабність і різноманітність будівельного процесу 
зумовлює широке коло його учасників.  

Ефективне управління будівельною компанією забезпечує кожен 
рівень керівництва, що вирішує свої визначені задачі і здійснює закріплені 
за ним функції. Найважливіша роль належить вищому керівництву. Але у 
будівельній компанії вищому керівництву доволі важко враховувати всі 
особливості різних сегментів ринку, тому виникає потреба у передачі 
частини повноважень на розроблення стратегії керівникам самостійних 
підрозділів. Вони організовують розроблення бізнес стратегії, а також 
відповідають за успішну її реалізацію. 

Не менш важливим для ефективного управління будівельною 
компанією є врахування специфіки, яка властива саме для будівельного 
сектору економіки, а саме: цілісність законодавчої бази з питань розвитку 
та оподаткування; ефективність державної політики стосовно розвитку 
потенціалу будівельного сектору; забезпеченість необхідними 
кваліфікованими кадрами; адаптованість проектування будівель та споруд 
до світових вимог. 
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ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ 
ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Успішне функціонування сучасного підприємства в умовах 

динамічних змін загальноекономічного середовища значною мірою 
залежить від того наскільки інформаційне забезпечення задовольняє 
вимоги системи управління. Достатньо поширеним є аргумент про те, що 
«успіх підприємства все більшою мірою залежить від того наскільки 
досконалою є економічна інформація» [1, с. 3]. 

Основним джерелом економічної інформації підприємства є 
інформаційно-аналітична база його бухгалтерського обліку, основними 
функціями якої є:  

1) облікова – відображення фактів господарської діяльності;  
2) аналітична – здійснення економічного аналізу діяльності 

господарюючого об’єкта на основі первинних аналітичних даних;  
3) інформаційна – забезпечення системи управління інформацією для 

прийняття управлінських рішень [2, с. 141].  
Дані бухгалтерського обліку дають об’єктивну кількісну 

характеристику різноманітних господарських операцій, узагальнену 
характеристику господарських засобів за складом, розміщенням, 
джерелами утворення і цільовим призначенням. Для цього 
використовуються методи наскрізного і безперервного спостереження, 
суворе документування, систематизація на рахунках, групування в балансі 
та інших облікових реєстрах.  

Найголовнішою перевагою облікової інформації підприємства є те, 
що вона характеризується трьома вимогами [2, с. 142]: тимчасовість, якість 
та кількість. Саме вони визначають важливість бухгалтерського обліку для 
інформаційного забезпечення системи управління. Тимчасовість облікової 
інформації полягає в тому, що збирання інформації відбувається регулярно 
(у строки бухгалтерської та статистичної звітності), або епізодично (у разі 
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потреби). Якісний показник говорить сам за себе, адже від нього залежить 
позитивний результат майбутніх дій керівника. Кількість визначає той 
обсяг облікової інформації, при якому можливо зробити певні висновки 
або прийняти правильне рішення. 

Обліковій інформації також притаманні певні риси, найважливіші з 
яких:  

− суттєвість - здатність впливати на рішення користувачів; 
− достовірність - інформація повинна відображати дійсний стан 

речей; 
− зрозумілість – інформація повинна бути зрозумілою для усіх 

користувачів;  
− повнота, тобто інформація повинна включати в себе достатність 

даних для прийняття рішення;  
− порівняльність, тобто її можна зрівняти з даними інших періодів;  
− своєчасність – тобто можливість використання такої інформації в 

потрібний момент;  
− обачливість – інформація повинна включати в себе також можливі 

наслідки здійснення потенційних операцій;  
− нейтральність, тобто інформація не повинна бути упередженою та 

суб’єктивною. 
Облікова інформація має свої особливості, що робить її досить 

важливою для управління та прийняття рішень. Вона виникає на різних 
етапах облікового процесу і розв’язує різні облікові завдання, кожен 
господарський процес зафіксований у вигляді операції у первинних 
документах, що є певним підтвердженням її здійснення. Цей документ є 
вихідною точкою для подальшого обліку та реєстрації в інших документах 
(облікових реєстрах), облікові реєстри, в свою чергу, після заповнення 
стають носіями облікової інформації і відіграють вже досить вагому роль 
для аналізу і отримання аналітичної інформації, після проведення деяких 
математичних і аналітичних процедур та розрахунків; на основі складання 
реєстрів можна скласти звітні форми обліку, що служить певним доказом 
ведення господарської діяльності підприємством.  

Наявність усіх перелічених вище властивостей облікової інформації 
сприяють правильному та оперативному прийняттю управлінських рішень, 
що впливають не лише певний аспект діяльності підприємства, але й 
загалом на усю фінансово-господарську діяльність. 
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ПОНЯТТЯ ВИТРАТ ТА ЇХ СКЛАД ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ ПІДПРИЄМСТВА-БАНКРУТА 

 
Питання витрат, їх видів та класифікації при ліквідаційній процедурі 

підприємства-банкрута раніше не досліджувалося. Судова практика 
показує відсутність єдиного підходу до визначення витрат на проведення 
ліквідаційної процедури. Тому, на нашу думку, дослідження категорій 
витрат, що виникають під час ліквідації банкрута, є актуальними.  

Проаналізувавши питання виникнення витрат при ліквідаційній 
процедурі нами визначено, що основними нормативними актами, що 
регулюють дане питання є: Закон України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції 
чинній з 19 січня 2013 року (далі-Закон) [1], а також Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку №16 «Витрати» (далі-П(с)БО 16) [2].  

Склад витрат при ліквідаційній процедурі визначено статтями 38 та 41 
Закону. Статтею 41 передбачено повноваження ліквідатора, відповідно під 
час виконання яких виникають витрати. Стаття 38 визначає порядок 
нарахування та сплати податків, зборів та платежів у ліквідаційній 
процедурі. Відповідно до П(с)БО 16, витрати пов’язані з операційною 
діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати 
на збут та інші операційні витрати [2]. В зв’язку з цим, визначено, що всі 
витрати при ліквідаційній процедурі підприємства-банкрута є 
адміністративними витратами. 

Адміністративними витратами при ліквідаційній процедурі банкрута є 
усі витрати, понесені арбітражним керуючим-ліквідатором з моменту 
прийняття Господарським судом постанови про визнання боржника 
банкрутом і відкриває ліквідаційної процедури до внесення до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису 
про припинення юридичної особи – банкрута. 

Вважаємо за необхідне визначити склад адміністративних витрат при 
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ліквідаційній процедурі за двома категоріями: звичайні та спеціальні 
витрати. 

 
*власна розробка автора 
Рис. Визначення витрат при ліквідаційній процедурі та їх склад 

  

Звичайні витрати – це витрати, що відносяться до адміністративних 
витрат на діючому платоспроможному підприємстві. Ці витрати визначені 
П(с)БО 16. До спеціальних витрат нами віднесено витрати, визначені 
статтями 38 та 41 Закону. Такі витрати є особливість ліквідаційної 
процедури підприємства-банкрута. Проаналізувавши законодавчі акти, що 
стосуються обліку витрат, було визначено, що склад витрат при 
ліквідаційній процедурі регулюється П(с)БО 16 та статтями 38 і 41 Закону. 
Крім цього, на нашу думку, витрати при ліквідаційній процедурі необхідно 
відносити до адміністративних витрат. Нами запропоновано дві категорії 
адміністративних витрат, відповідно до проаналізованих нами 
нормативних актів: звичайні та спеціальні витрати. Однак дана тема 
потребує подальшого і більш детального розгляду. 
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ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО  
ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ 

 
В наш час електронні гроші набувають все більшого поширення і 

відіграють важливу роль у здійсненні розрахункових операцій між 
суб’єктами господарювання, особливо у сфері електронної комерції. 
Даному розрахунковому інструменту притаманно кілька переваг, зокрема: 
швидкість оплати є високою, значна економія часу на розрахунки, 
відсутність географічних обмежень тощо. Однак, електронні розрахунки 
(розрахунки електронними грішми) недостатньо імперативно врегульовані, 
що обмежує сферу їхнього застосування.  

Насьогодні громадяни нашої держави мають можливість здійснювати 
операції купівлі-продажу та переказувати кошти за допомогою 
різноманітних систем, таких як: WebMoney, RBKMoney, MoneybookersE-
Gold, LiqPay, Z-Payment, LibertyReserve,Paypal, тощо. 

WebMoney (WebMoneyTransfer) – це автоматизована система для 
використання кількісного обліку прав вимог, власниками яких являються 
користувачі системи. Предметом прав вимоги є титульний знак WMU, що 
відображає одну гривню дебіторської заборгованості [1]. 

Ведення обліку операцій з WebMoney оформляється за допомогою 
документа, що засвідчує купівлю-продаж прав вимоги – акту відступлення 
прав вимоги, у якому повинні бути присутні всі обов’язкові реквізити, 
установленні у статті 9 «Первинні облікові документи та регістри 
бухгалтерського обліку Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV. 

Для використання розрахункових операцій з WMU підприємству 
необхідно укласти два договори: договір купівлі-продажу товарів та 
договір відступлення прав вимоги. Для того щоб стати користувачем 
системи WebMoney, інтернет-магазин укладає договір з Гарантом (в 
Україні – ТОВ «Агентство гарантій»). Таким чином розрахунки 
електронними грішми передбачають дві операції в обліку: перша – купівля 
права вимоги у Гаранта, друга – погашення заборгованості товарами перед 
покупцем. По завершенні відбувається проведення заліку заборгованостей 
на підставі відповідного акту (акт заліку взаємних вимог) [2]. 
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Отже, враховуючи швидкий розвиток мережі Інтернет та 
інформаційних технологій, відбувається значне збільшення обсягів 
інтернет-торгівлі. Можна зробити припущення, що завдяки зручності та 
заощадження часу невдовзі електронні гроші можуть витіснити готівкові, 
чекові та кредитні розрахунки. 
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЩОДО ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
 

У процесі виробничо-господарської діяльності підприємств 
використання основних засобів вимагає ефективного управління. Основні 
засоби – це матеріально-технічна база будь-якого виробництва, будь-якої 
підприємницької діяльності. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 
інформації про основні засоби визначені П(С)БО 7 «Основні засоби» [1]. 
Спираючись на ці засади, підприємства відповідно до Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» можуть 
самостійно обирати форму організації обліку та визначати облікову 
політику, що є сукупністю принципів, методів і процедур, які 
використовуються підприємством для складання і надання фінансової 
звітності (ст. 8) [2].  

До елементів облікової політики щодо основних засобів відносять: 
1) строки корисного використання основних засобів; 2) методи 
нарахування амортизації; 3) порядок переоцінки; 4) визначення 
ліквідаційної вартості об'єктів основних засобів [4]; 5) визнання основних 
засобів та встановлення вартісного ліміту розмежування основних засобів і 
малоцінних необоротних матеріальних активів; 6) первісна оцінка тощо. 
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Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта - це період часу, 
упродовж якого підприємство передбачає використовувати відповідний 
об’єкт або кількість одиниць продукції (послуг), яку підприємство очікує 
отримати від його використання. Строк корисної експлуатації визначає 
саме підприємство з врахуванням таких чинників: очікуваної потужності 
або фізичної продуктивності об’єкта; очікуваного фізичного зносу, 
морального зносу; правових або аналітичних обмежень щодо 
використання об’єкта (наприклад, строк оренди, передбачений угодою, або 
законодавство, що визначає граничний строк безпечної експлуатації 
певних об’єктів тощо). Але слід врахувати те, що в Податковому кодексі 
наведені мінімальні строки корисного використання об’єктів груп 
основних засобів, і метод який обере підприємство не може бути менший 
за той, що встановлено кодексом. Результати зміни строку корисного 
використання об’єкта впливають на величину амортизації об’єкта в 
поточному та майбутніх періодах. 

Методи нарахування амортизації основних засобів обираються 
підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу 
використання активу. В П(С)БО 7 наведено 5 методів нарахування 
амортизації: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного 
зменшення залишкової вартості, кумулятивний і виробничий метод. Вибір 
амортизації має важливе значення для визначення фінансових результатів і  
пов’язаного з ними податку на прибуток. Кожне підприємство визначає 
який метод амортизації основних засобів є найкращим, тобто в якому 
звітному періоді доцільніше збільшити витрати або навпаки їх зменшити. 
Слід пам’ятати, що згідно Податкового кодексу деякі методи амортизації 
слід застосовувати лише до чітко вказаних груп, зокрема метод 
прискореного зменшення залишкової вартості слід застосовувати лише до 
4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби) груп. Метод 
амортизації основного засобу переглядається, якщо відбуваються суттєві 
зміни в очікуваному способі надходження економічних вигод від 
використаних цих активів. Необхідність зміни методу амортизації може 
бути пов’язана з прискоренням морального старіння обладнання через 
появу на ринку нового виду обладнання, яке здатне ефективніше 
виконувати ті ж функції.  

Встановлення порядку й умов переоцінки основних засобів також є 
завданням облікової політики підприємства. Переоцінювати основні 
засоби підприємства можуть тоді коли їх балансова вартість не відповідає 
реальній, ринковій вартості. Відповідно до П(С)БО 7 підприємство може 
переоцінити об’єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість 
суттєво відрізняється від справедливої вартості. Підприємства в наказі про 
облікову політику повинні встановити поріг суттєвості, який визначається 
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як відношення справедливої вартості до залишкової. Діючі стандарти не 
відносять переоцінку до обов’язкових заходів. Тому підприємство 
самостійно приймає рішення щодо необхідності її проведення. Слід 
пам’ятати, що коли переоцінюється певний об’єкт основних засобів, 
необхідно переоцінити всі об’єкти цієї групи основних засобів одночасно, 
щоб уникнути вибіркової переоцінки активів і відображення у фінансовій 
звітності сум, які є змішанням оцінок на різні дати.  

Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів може бути як 
нульовою, так і не нульовою, залежно від завдань економічної політики 
конкретного підприємства. Є декілька способів визначення (вимірювання) 
ліквідаційної вартості об'єктів При зарахуванні об’єктів до складу 
основних засобів визначити їх ліквідаційну вартість через декілька років 
досить важко, тому значна кількість підприємств в наказі про облікову 
політику вказують, що ліквідаційна вартість об’єкта дорівнює нулю, а 
вартість, що амортизують, відповідає первісній вартості об’єкта. 

Облікова політика має також встановлювати вартісне розмежування 
основних засобів і малоцінних необоротних матеріальних активів. 
Підприємство самостійно встановлює вартісні ознаки предметів, що 
входять до складу МНМА, керуючись власним досвідом, податковими 
обмеженнями (до 6000 грн.), інтересами оптимізації обліку та 
оподаткування, враховуючи середній рівень вартості засобів праці на 
підприємстві [5]  тощо. 

Також слід окремо визначати облікову політику щодо оцінки 
первісної вартості: об'єктів, придбаних за грошові кошти та створених 
підприємством; об'єктів, придбаних групою із загальною сумою 
зобов'язань за ними; безоплатно отриманих об'єктів; об'єктів основних 
засобів, внесених до статутного капіталу; об'єктів, переведених до 
основних засобів з оборотних; об'єктів, отриманих в обмін на подібні і 
неподібні об'єкти тощо. 

Формування та дотримання облікової політики щодо основних засобів 
є важливою для кожного підприємства, адже її елементи взаємопов’язані 
між собою та впливають на формування показників фінансової звітності 
підприємства, величину оподатковуваного прибутку, якісне та ефективне 
використання основних засобів.  
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ  

ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОБРОБКИ ОБЛІКОВОЇ  
ІНФОРМАЦІЇ НА СУБ’ЄКТАХ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
Сьогодні все більше підприємств усвідомлюють важливість побудови 

системи ефективного управління своєю діяльністю, основою для якої є 
оптимальна організаціяведення обліку. Адже, саме бухгалтерський облік є 
важливою складовою загальної системи інформації про діяльність 
підприємств будь-яких організаційно-правових форм та обсягів діяльності. 
У зв’язку з цим до бухгалтерського обліку пред'являються певні вимоги, 
достовірне та оперативне виконання, яких може забезпечити лише 
використання сучасних програмних комплексів з автоматизації функцій 
спеціалістів з ведення облікової діяльності. Саме тому, перед суб’єктами 
господарювання, постає завдання обрати програмні комплекси для 
автоматизації обліку та управління, які найбільше задовольнятимуть їхні 
потреби. 

Як зазначав Коркушко О.Н.: «Найпростіші комп'ютерні системи 
забезпечують управління окремими виробничими процесами 
підприємства, контролюють стан і продуктивність роботи обладнання, 
більш складні здійснюють ведення обліку за окремими напрямками. 
Спеціалізовані програми дозволяють зібрати інформацію про діяльність 
підприємства в цілому, узагальнити її, скласти фінансову та податкову 
звітність даного підприємства, відправити її користувачам, 
використовуючи засоби електронного зв'язку або електронної пошти» 
[2, с. 326]. 

Одним з дослідників процесу впровадження новітніх інформаційних 
систем на підприємстві єКолумбет О. П. Він здійснив порівняння найбільш 
відомих бухгалтерських програм в Україні: «1С: Бухгалтерія», «Парус», 
«Інфо-Бухгалтер», «БЕСТ», «Інфін», «Галактика», «Акцент», «Інфософт», 
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«Діасфорт», «Омега» та інші. Автор розглядаючи кожну із них, найбільш 
функціональною та поширеною визнав 1С:Бухгалтерію. Також, він 
зазначив про відносно не високу ціну цієї програми. Проте, крім переваг, 
згаданої програми, є і недоліки: складність освоєння, неможливість роботи 
з графікою і відсутність безкоштовної демонстраційної версії.Не менш 
цікавою програмою вважаєтьсяІнфо-Бухгалтер, адже вона є простою в 
освоєнні, має високий рівень технічної підтримки, низьку ціну, 
невимогливість до ресурсів комп’ютера. Проте існують труднощі у 
налагодженні такої програми для конкретного підприємства. У цьому 
плані найбільш вдалою Колумбет О. П. вважає Парус-бухгалтерію. У ній 
можна побудувати ту систему обліку, яка потрібна з урахуванням 
специфіки підприємства, адже можна самостійно «підігнати» будь-який 
документ чи зробити новий, вільно створювати рахунки і субрахунки. За 
це, правда, доводиться багато платити. Ще звернув увагу на програму 
«БЕСТ». Функціонує вона як в локальному, так і мережевому варіанті, 
проте є закритою і неможе бути змінена користувачем [1, с. 109-111]. 

Рогачова С. А., досліджуючи проблему використання і вибору 
інформаційних технологій  у господарській діяльності підприємств, а саме 
у веденні бухгалтерського обліку дійшла висновку, що при автоматизації 
обліку на виробництві, замовник (підприємець) повинен не тільки купити 
необхідне програмне забезпечення, а й провести повну (або часткову) 
автоматизацію процесу обліку. З цією метою він повинен оцінити, перш за 
все, рівень комп’ютерної грамотності своїх співробітників (при 
необхідності слід провести підготовку чи перепідготовку персоналу). 
Також, слід оцінити перспективи розвитку фірми, адже можливо через пів 
року підприємство розширить свою діяльність або відкриє новий напрям. 
Тільки після цих кроків можна приступати до вибору програмного 
продукту [3, с. 30]. 

Отже, використання комп'ютерних технологій для обробки облікової 
інформації на підприємствах стає невід’ємною частиною його звичайної 
діяльності, як зазначають дослідники цієї сфери. І з цим не можна не 
погодитися, оскільки перевагою комп'ютерних програм є те, що значно 
зменшується час на обробку облікової інформації працівниками 
бухгалтерії;скорочується кількість помилок при формуванні документів та 
зведених облікових регістрів; необхідна інформація отримується в короткі 
терміни, що лише підвищує ефективність функціонування підприємства. 
Для суб’єктів малого підприємництва, зважаючи на невеликі обсяги 
діяльності, одним з вирішальних факторів при виборі програмного 
забезпечення, буде його вартість та витрати, пов’язані з автоматизацією 
процесу обліку.  
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ  
ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

 
Економічні перетворення, які відбуваються сьогодні в Україні, 

націлюють вчених на пошук нових методів управління виробництвом і, 
зокрема, матеріальними ресурсами всіх галузей виробництва. Відомо, що 
для сільськогосподарських підприємств сировина і матеріали є основним 
елементом собівартості продукції, раціональне використання яких 
представляє собою один з головних внутрішніх резервів підвищення 
ефективності виробництва. Відтак, особливої актуальності набуває 
проблема подальшого удосконалення організації бухгалтерського обліку 
товарно-матеріальних цінностей аграрних підприємств з максимальним 
наближенням їх до методології міжнародних стандартів. 

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 
«Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від                        
20 жовтня 1999 року № 246, запаси – активи, які: утримуються для 
подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; 
перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 
продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва 
продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління 
підприємством [1]. 

Для вивчення процесу збору, обробки й видачі обліково-економічної 
інформації за товарно-матеріальними цінностями (далі – ТМЦ) виділяють 
чотири основні задачі: облік та аналіз процесу заготовки й придбання 
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матеріалів; облік наявності, руху й збереження матеріальних цінностей на 
складах; облік та аналіз руху й використання запасів у виробництві; 
організація роботи облікових працівників з матеріального обліку. Кожне з 
означених завдань обліку і є об'єктом його організації.  

Всі відповідні норми для планування потреб в тих чи інших ТМЦ, для  
якісного обліку запасів підприємство зазначає в Наказі про облікову 
політику підприємства. До того ж у Наказі обов’язково необхідно 
відобразити одиниці обліку запасів, їх найменування або різновиди;  
перелік витрат, що не включаються до первинної вартості запасів; 
собівартість запасів, яка буде розраховуватися за даними обліку; метод 
списання виробничих запасів; порядок визначення первісної вартості 
запасів тощо.  

Однією з головних передумовою правильної організації обліку ТМЦ                       
є їх правильне групування та розробка номенклатури матеріалів. На 
підприємстві кожна група матеріалів може складатися з сотень назв, 
сортів,  розмірів. Для раціонального обліку матеріалів, який би сприяв 
оперативній роботі та розвитку обліку, необхідно розробити якомога більш 
детальне розчленування матеріалів. Всі матеріали, які використовуються 
на певному господарстві  можуть поділяються на групи, на підгрупи.                      
У межах кожної підгрупи матеріали в свою чергу групуються за профілем, 
маркою, сортом, тощо. Відповідно до цього підприємство в своєму 
робочому плані рахунків вказує на свій розсуд певні субрахунки на ті чи 
інші матеріали. Від більш глибокої деталізації залежить підвищення 
точності обліку, що дасть змогу відтоді, на основі інформації про рух 
певних запасів приймати важливі управлінські рішення. 

На підприємствах можуть використовуватися різні методи обліку 
запасів.  Керівництво підприємства, яке знає переваги й недоліки кожного 
з них та умови конкретного підприємства, має обрати відповідний метод та 
конкретизувати його застосування, розробивши робочу інструкцію. У цій 
інструкції треба зазначити, як часто й ким будуть забиратися документи зі 
складу, хто буде вести сальдові книги. Необхідно організувати вивчення 
положень цієї інструкції відповідними працівниками. Головний бухгалтер 
підприємства визначається, які документи доцільно використовувати                     
з урахування розмірів підприємств та галузі. 

Отже, ТМЦ  є досить вагомою частиною активів підприємства, адже 
вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у 
структурі витрат сільськогосподарських підприємств, при визначенні 
результатів господарської діяльності підприємства та при висвітленні 
інформації про його фінансовий стан. Це в свою чергу вимагає повної, 
достовірної інформації про наявність та рух виробничих запасів, яку може 
надати правильно організована система управління складським 
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господарством, що генерує та інтерпретує всю базу інформаційного 
потоку, надану різними ринковими системами для ефективного управління 
товарно-матеріальними цінностями. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ 
РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Організація обліку на підприємстві вимагає налагодженої системи 

нормативно-правового забезпечення, що встановлює єдині правила 
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з метою 
гарантування і захисту інтересів користувачів обліково-звітної інформації. 
Не є винятком і суб’єкти малого підприємництва. 

Особливістю регулювання обліку і оподаткування малих підприємств 
в Україні є її двоваріантність. З одного боку нормативні документи, що 
визначають концептуальні основи, напрями та принципи, згідно яких 
повинні вести облік всі підприємства, в тому числі і малі.  З іншого боку, 
прийняті документи, які регламентують бухгалтерський облік лише на 
малих підприємствах [3]. 

Розглядаючи облік розрахунків за податками на малих підприємствах, 
слід зауважити і два варіанти системи оподаткування: загальна і спрощена.  

Згідно з Податковим кодексом України, “спрощена система 
оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння 
податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і 
зборів … на сплату єдиного податку … з одночасним веденням 
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спрощеного обліку та звітності” [2]. Спрощена система оподаткування є 
однією з найбільш “дискусійних” та часто змінюваних складових 
податкової системи України. 

Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку вчені 
розглядають у розрізі п’яти рівнів:  

1) Конституція України, Кодекси законів і Закони України;  
2) Укази й розпорядження Президента України, Постанови Кабінету 

Міністрів України;  
3) Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-

правові документи з бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які 
затверджуються Міністерством фінансів України;  

4) нормативно-правові акти (інструкції, положення, вказівки) та 
методичні рекомендації Міністерства фінансів та інших органів, які 
розробляються і затверджуються на основі П(С)БО;  

5) рішення (накази, розпорядження) щодо організації і ведення 
бухгалтерського обліку на підприємстві [1, с. 25]. 

У табл. 1 наведені нормативні документи, які регулюють організаційні 
та методичні аспекти ведення бухгалтерського обліку розрахунків за 
податками на малих підприємствах. 

Таблиця 1 
Нормативно-правова база  

обліку розрахунків за податками на малих підприємствах 
 

Рівень Нормативні документи 
І рівень Господарський кодекс України від 16.01.03 р. № 436-IV 

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI 
Закони України:  
“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 
16.07.1999 р. № 996;  
“Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва 
в Україні” від 22.03.2012 р. № 4618-VI 

ІІ рівень Порядок подання фінансової звітності, затверджений Постановою Кабінету 
Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 

ІІІ рівень Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та положення 
(стандарти) бухгалтерського обліку, зокрема:  
П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, 
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39;  
П(С)БО 11 “Зобов’язання” затверджене наказом Міністерства фінансів 
України від 31.01.2000 р. № 20 

ІV рівень План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затверджений 
наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 р. № 186 (спрощений 
План рахунків) 
Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження форм книги 
обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення” від 
19.06.2015 р. № 579 
Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку 
малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів 
України від 15.06.2011 р. № 720 
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Рівень Нормативні документи 
V рівень Наказ про облікову політику, робочий план рахунків, графік 

документообігу та ін. 
 

Ведення обліку розрахунків за податками потребує суворого 
дотримання вимог законодавства, порушення яких призводить до штрафних 
санкцій. Організація облікового процесу на цій ділянці ускладнюється 
постійними змінами, зокрема щодо критеріїв переходу підприємств на 
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, ставок єдиного 
податку, форм податкової звітності. 
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ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ: ВИДИ ТА ПРИЧИНИ ЇХ 
ВИНИКНЕННЯ 

 
Ефективне функціонування будь-якого суб’єкта господарювання 

безпосередньо залежить від якості управління ним, зокрема від 
раціонального управління його витратами. У сучасних умовах все більше 
уваги приділяють трансакційним витратам, які виникають внаслідок  
збору, оброблення, передачі та економічного використання інформації.  

У вузькому розумінні трансакційні витрати пов’язують з певними 
видами економічної діяльності, а в широкому – з інституційною природою 
явища.  Здебільшого такі витрати виникають внаслідок певних дій і затрат 
у процесі укладання угод на ринку. Як свідчать дослідження, трансак-
ційний сектор економіки становить 50-70 %, а частка трансакційних витрат 
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у сукупних витратах підприємства – 1-15 %, причому їх величина постійно 
зростає [1]. 

Огляд економічної літератури показав, що трансакційні витрати 
доцільно поділити на п’ять типів [2]:  

- витрати пошуку інформації, які включають витрати часу і ресурсів, 
необхідних для проведення пошуку, а також витрати, що є наслідком 
неповноти і недосконалості отриманої інформації;   

- витрати проведення переговорів, для яких основним інструментом 
економії є стандартні (типові) договори;  

- витрати виміру, до яких належать витрати на відповідну 
вимірювальну техніку, безпосереднє вимірювання та втрати від помилок;  

- витрати специфікації та захисту прав власності, зокрема на 
утримання державних органів, на відновлення порушених прав, а також в 
результаті недосконалої їх специфікації та ненадійного захисту;  

- витрати опортуністичної поведінки (враховують фактор ухилення 
агента від роботи, корупцію, шантаж тощо).  

На даний час розроблено три основні теорії, які пояснюють причину 
виникнення цих витрат [3].  

Згідно з теорією трансакційних витрат, угода буде економічно ефек-
тивною та вигідною, якщо сторони володітимуть інформацією про товар, 
його ринкову ціну, кількість та надійність продавців і покупців тощо. При 
цьому дохід від використання інформації має перевищувати витрати  на її 
збирання та опрацювання. Хоча вигоди може отримати не лише той, хто 
має витрати, наприклад, витрати може понести виробник (постачальник), а 
вигоди отримати не лише він, а й споживач (користувач). Сукупна ве-
личина витрат не повинна перевищувати дохід від отримання інформації.   

Теорія загального вибору передбачає, що одна сторона угоди прагне 
перекласти на партнера витрати від обміну та отримати максимальний 
ефект від укладення цієї угоди, відповідно виникають так звані «витрати 
узгодження». До того ж, якщо кількість учасників обміну невелика, ці 
права перетворюються у специфічний актив, що створює умови для 
опортуністичної поведінки контрагентів [3]. Трансакційні витрати можуть 
виникати як при обмеженій кількості учасників обміну правами, так і при 
їх великій кількості. 

Згідно з теорією угод причиною виникнення трансакційних витрат є 
те, що при укладанні угоди учасники можуть користуватися різними 
інформаційними джерелами, зокрема громадською думкою, рекламою, 
стандартами і т. ін. При цьому кожен з них, переслідуючи власну мету, 
часто ігнорує інтереси іншого учасника угоди. Отже, постійна взаємодія 
між різними інституційними системами призводить до трансакційних 
витрат, які безпосередньо впливають на ринок.  
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На думку деяких науковців, високий рівень трансакційних витрат 
обумовлений тим, що не відпрацьований механізм взаємодії органів 
державної влади та суб’єктів господарювання. У зв’язку з глобалізацією, 
переходом економіки на вищий рівень розвитку, прискоренням науково-
технологічного прогресу зростання трансакційних витрат буде лише 
посилюватися.  

Разом з тим, недостатньо розроблені методичні підходи до визначення 
економічної сутності та характеру трансакційних витрат, їх класифікації та 
інформаційно-статистичного вимірювання (з врахуванням того, що 
переважна більшість з них є непрямими), ускладнюють оцінювання та 
аналіз цих витрат. 
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ПІДВИЩЕННЯ ВИМОГ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
СУЧАСНОГО БУХГАЛТЕРА  

 
Професійна діяльність бухгалтера користується широким попитом, 

оскільки бухгалтерський облік ведуть на підприємствах різних форм 
власності, в організаціях, державних установах тощо. Сьогодні бухгалтер 
повинен постійно оновлювати і розширювати свої знання, підвищувати 
професійний рівень та кваліфікацію, дотримуватись певних принципів, а 
головне – іти в ногу з часом.  
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До основних принципів, яких дотримуються бухгалтери, належать: 
професійна компетентність, чесність, об'єктивність, конфіденційність  під 
час надання інформації, професійна поведінка тощо[1]. 

Для бухгалтера, який зацікавлений працювати в іноземнійкомпанії, 
важливою вимогою є знання іноземної мови. Також бухгалтер повинен 
бути кваліфікованим аналітиком, мати достатні знання для проведення 
якісного аналізу діяльності суб’єкта господарювання. 

Оскільки робота бухгалтера тісно пов’язана з законодавчою базою, то 
надзвичайно цінуються знання юриспруденції, якісприяють здійсненню 
досконалої облікової  діяльності. 

Сучасний бухгалтер займається не лише веденням рахунків, але й 
здійснює діяльність, що включає планування і прийняття рішень, контроль 
і оцінювання результатів діяльності. Він повинен задовольнити потреби 
тих, хто використовує облікову інформацію, тому важливим є розуміння 
ним як облікових процедур, так і технології виробництва, взаємозв’язку 
між різними етапами виробничого процесу. В цих умовах бухгалтер може 
не лише забезпечувати інформацією процес управління, а й бути 
безпосередньо залученим до ухвалення управлінських рішень. 

Управління суб’єктами господарювання ґрунтується як на 
оперативній, повній і достовірній інформації про об’єкти, відображені у 
фінансовій та податковій звітності, так  і на стратегічній інформації про 
ймовірні зловживання, які можуть загрожувати  економічній безпеці 
підприємства в майбутньому.    

Саме проблема економічної безпеки зумовлює істотне зростання 
вимог до професійних характеристик бухгалтера, зокрема підвищення 
інформативності результатів обліку, забезпечення достовірності та 
прозорості фінансової звітності для обґрунтування стійкого 
функціонування та розвитку підприємства.  

Для цього бухгалтер має формувати обліково-аналітичну інформацію 
та реалізувати контрольні процедури, які забезпечували б підприємству 
економічну безпеку, адже саме бухгалтерський обік надає користувачам 
інформацію про реальний стан функціонування суб’єкта господарювання. 

Знання бухгалтера, необхідні для здійснення моніторингу 
внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності підприємства, на 
думку деяких науковців, дозволяють генерувати достовірну та релевантну 
інформацію про внутрішні бізнес-процеси та зовнішнє середовище 
діяльності підприємства, а також порівнювати її з метою задоволення 
потреб інвесторів, забезпечуючи при цьому інформаційну безпеку 
бізнесу [2]. 

Одним із можливих шляхів підвищення професійного рівня 
бухгалтерів є сертифікація. Сертифікований бухгалтер, здебільшого, має 
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вищу довіру і більшу можливість знайти престижну роботу. В Україні 
обов'язкова сертифікація бухгалтерів законодавчо не передбачена і 
проводиться за бажанням бухгалтера. Сертифікацію бухгалтерів здійснює 
Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ). 
Сертифікат САР або CIPA є підтвердженням кваліфікації за програмою, 
яка була розроблена Євразійською Радою Сертифікованих Бухгалтерів і 
Аудиторів (ЄРСБА) [3]. Власники сертифікатів набувають права додавати 
назву сертифіката до свого підпису, що відповідає міжнародній практиці, а 
також їх вносять до єдиної бази даних сертифікованих бухгалтерів. 

Таким чином, значення і визнання бухгалтера в суспільстві зростає, 
разом з тим до них постійно підвищуються вимоги і відбуваються 
кардинальні зміни, що робить професію бухгалтера однією з 
найскладніших і найзатребуваніших у сучасних умовах розвитку.   
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ 

 
У процесі виробничо-господарської діяльності підприємство 

використовує чимало ресурсів (фінансових, матеріальних, трудових), які 
взаємодіють між собою. Серед них вагому частку займають запаси, які 
формують матеріальну складову виготовлюваної продукції. 

Актуальність проблеми обліку запасів на підприємстві насамперед 
обумовлена необхідністю забезпечення оперативності та достовірності 
інформації в управлінні такими активами та  ефективністю 
функціонування підприємства загалом. 
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Проблеми розвитку та вдосконалення обліку запасів турбують 
багатьох вчених-економістів. Загальні питання обліку запасів у своїх 
працях розглядали багато українських вчених з предметної сфери 
бухгалтерського обліку, зокрема: Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., 
Воськало В.І., Голов С.Ф., Жилкіна Л.В., Гуцайлюк З.В., Загородній А.Г., 
Кужельний М.В., Лінник В.Г., Рудницький В.С., Сажинець С.Й., 
Сопко В.В., Яремко І.Й. 

Згідно з П(С)БО 9 запаси – це активи, які утримуються для 
подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; 
перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 
продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва 
продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління 
підприємством [1]. 

До основних негативів організації обліку запасів сучасних 
підприємств належать: 

– низький рівень оперативності інформаційного забезпечення 
управління виробничими запасами підприємств; 

– невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання 
процесів утворення запасів; 

–  обмеженість контролю використання виробничих запасів; 
– складність визначення справедливої вартості запасів при здійсненні 

підприємствами бартерного обміну, особливо, обміну на неподібні активи. 
Головною передумовою успішного здійснення виробничого процесу 

як основної ланки діяльності господарського суб’єкта є наявність та 
раціональне використання  запасів. 

На думку Малюги Н.М., важливим напрямом удосконалення обліку 
наявності та руху виробничих запасів на підприємстві є спрощення 
оформлення операцій, які пов’язані з оприбуткуванням та витратами 
матеріальних цінностей [2]. 

Швець В.Г. вважає, що значно поліпшити організацію обліку 
виробничих запасів можна, удосконалюючи процес документування, тобто 
ширше використовуючи накопичувальні документи (лімітно-забірні 
картки, відомості тощо), картки складського обліку як витратний документ 
по відпущених матеріалах [3]. 

Таким чином, основними напрямками удосконалення обліку запасів 
на підприємствах є: підвищення оперативності інформаційного 
забезпечення управління виробничими запасами підприємств, яке 
забезпечується запровадженням інформаційних технологій опрацювання 
економічної інформації; удосконалення системи автоматизації обліково-
аналітичних робіт в управлінні запасами та обґрунтування раціональних 
методів проведення інвентаризації запасів; узгодження механізмів 
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фінансового і податкового обліку виробничих запасів; обґрунтування 
системи обліку матеріальних витрат на освоєння нової техніки і технології 
виробництва; чітка організація обліково-контрольних процедур руху 
запасів підприємств (застосування прийомів обліку за центрами 
відповідальності, заходів контролю процесів утворення запасів) [4]. 

Отже, на нашу думку, реалізація вищенаведених шляхів 
удосконалення обліку запасів вітчизняними підприємствами призведе до 
значного підвищення результативності їх фінансово-економічної 
діяльності, дасть змогу налагодити більш дієвий і менш трудомісткий 
облік, контроль за наявністю, рухом і використанням виробничих запасів, а 
також досягти їх економії. 
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ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ І 
ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ 

 
Інфляційні процеси призводять до зростання справедливої вартості 

основних засобів. Що в свою чергу вимагає від підприємства провести 
переоцінку цих об’єктів. Така операція полягає у приведенні вартості 
активів, за якою вони обліковуються на балансі підприємства, у 
відповідність з їх реальною (справедливою) вартістю. 

В бухгалтерському обліку проведення переоцінки регулюється 
П(С)БО 7 «Основні засоби» [4] або МСБО 16 «Основні засоби» [1] 
відповідно до яких підприємство може переоцінювати об'єкт основних 
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засобів, у тому випадку, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво 
відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У разі 
переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється 
переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей 
об'єкт. Переоцінка основних засобів тієї групи, об'єкти якої вже зазнали 
переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх 
залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від 
справедливої вартості. 

Переоцінена первісна вартість та сума зносу об'єкта основних засобів 
визначається множенням відповідно первісної вартості і суми зносу об'єкта 
основних засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається 
діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його 
залишкову вартість. 

Якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то 
його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням 
справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) 
вартості без зміни суми зносу об'єкта [4]. 

Однак в нормативних документах величина «суттєво відрізняється» не 
уточнена. Таким чином прийняття рішення про переоцінку здійснюється 
на розсуд керівництва.  

Переоцінку основних засобів доцільно провести у тому випадку, 
якщо: ринкова вартість активів занижена, тоді у разі банкрутства 
підприємства великий ризик того, що воно “піде з молотка” за копійки; 
вартість чистих активів за даними бухгалтерського балансу виявилася 
менше статутного капіталу, що дасть змогу уникнути необхідності 
зменшення статутного капіталу; потрібно прийняти рішення про 
збільшення статутного капіталу; підприємство збираєтеся взяти кредит під 
заставу необоротних активів тощо [2]. 

У бухгалтерському обліку дооцінка основних засобів відображається 
як збільшення капіталу в дооцінках по кредиту рахунку 41 «Капітал у до 
оцінках», а уцінка – як витрати по дебету рахунку 975 «Уцінка 
необоротних активів і фінансових інвестицій». У випадку дооцінки 
основних засобів, які раніше вже уцінювались – на суму попередньої 
уцінки відображаються доходи по рахунку 746 «Інші доходи». Таким 
чином, при переоцінці необоротних активів, в бухгалтерському обліку 
можуть виникати і доходи, і витрати, і капітал. 

У податковому обліку доходи і витрати, які виникають в результаті 
переоцінки основних засобів, відносяться до різниць, на які необхідно 
коригувати фінансовий результат до оподаткування визначений у 
фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 
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фінансової звітності. Відповідно до Податкового кодексу України, 
фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму уцінки від 
зменшення корисності основних засобів, які включаються до витрат 
звітного періоду та зменшується на суму дооцінки основних засобів в 
межах попередньо віднесених до витрат уцінки [3]. 

Отже, проведення переоцінки основних засобів здійснюється за 
рішенням керівництва і при цьому необхідно переоцінити усі об’єкти 
групи, до якої належить пропонований до переоцінки об’єкт. Надалі 
необхідно стежити за тим, щоб на дату балансу залишкова вартість 
об’єктів суттєво не відрізнялася від справедливої, та в разі потреби 
регулярно проводити переоцінку. У податковому обліку витрати і доходи, 
які виникають в результаті переоцінки, підлягають вирахуванню при 
визначення оподатковуваного прибутку. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ І ЇХ 
ВПЛИВ НА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
Відсутність одностайного підходу до визначення економічної суті 

витрат майбутніх періодів, неясність структури і безпосередній вплив 
витрат майбутніх періодів на величину фінансових результатів визначають 
актуальність даного питання. 

 Витрати майбутніх періодів – це витрати, які здійснені у звітному 
періоді, але підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних 
періодах. До витрат майбутніх періодів відносяться витрати, пов'язані з 
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підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; 
з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні 
платежі; оплата страхового поліса; передплата на газети, журнали, 
періодичні та довідкові видання тощо. 

Згідно ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність», в якій зазначено, що бухгалтерський облік і фінансова звітність 
ґрунтуються на основних принципах, серед яких принцип нарахування і 
відповідності доходів і витрат, тобто відображення доходів і витрат в 
момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати 
грошових коштів. Поява витрат майбутніх періодів пов’язана з дією цього 
саме принципу бухгалтерського обліку [2]. 

За дебетом рахунку 39 відображається накопичення витрат майбутніх 
періодів, за кредитом – їх списання (розподіл) та включення до складу 
витрат звітного періоду. Рахунок 39 може мати залишок лише по дебету. 
Сума залишку по рахунку 39 показує величину витрат майбутніх періодів, 
які не розподілено [1, с. 55]. 

Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх видами. 
Українська дослідниця Е.Г. Мельник пропонує частину витрат майбутніх 
періодів, призначену для розподілу протягом наступних 12 місяців, 
називати короткостроковими витратами, а ту частину витрат майбутніх 
періодів, що залишається й планується для розподілу більш ніж через 12 
місяців, – довгостроковими [3, c.102].  

Важливе значення для правильного формування основних показників    
діяльності підприємства, має достовірне визначення та розподіл витрат 
звітного періоду, зокрема правильного та своєчасного розподілу та 
списання витрат майбутніх періодів. Стаття «Витрати майбутніх періодів» 
як стаття витрат безпосередньо впливає на величину фінансового 
результату за звітний період. Якщо в даній статті відображені витрати, які 
не враховувалися при визначенні фінансового результату, то його 
величина збільшиться. Якщо ж, навпаки, витрати, враховані при 
визначенні фінансового результату, а не віднесені до статті «Витрати 
майбутніх періодів», то фінансовий результат зменшується. Тобто, сума 
витрат у статті «Витрати майбутніх періодів» є регулятором показника 
фінансового результату [1,c. 56]. 

Таким чином, витрати майбутніх періодів штучно збільшують 
прибуток підприємства. При цьому збільшуючи прибуток підприємства, 
витрати майбутніх періодів разом з тим зменшують величину грошових 
коштів, що зрештою призводить до парадоксу, коли у підприємства 
прибуток є, а підприємство оголошується банкрутом через неліквідність 
(збільшуючи прибуток, витрати майбутніх періодів, разом з тим, 
призводять до відтоку грошових коштів з підприємства). 
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Витрати майбутніх періодів можуть списуватися лінійним методом 
або пропорційно обсягу виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих 
послуг. Залежно від виду витрат майбутніх періодів застосовують спосіб 
розподілу витрат за кошторисними ставками (коефіцієнтами). Цей спосіб 
передбачає визначення коефіцієнта на основі обсягу виробництва 
продукції, за яким суму витрат необхідно відносити на відповідні періоди. 
Річна сума витрат за цим способом дорівнює добутку планового річного 
обсягу продукції та кошторисної ставки даного виду витрат. Ставка 
обчислюється діленням загальної суми витрат майбутніх періодів на 
плановий обсяг продукції [3, с.104]. 

Отже, витрати майбутніх періодів є специфічним об’єктом у системі 
бухгалтерського обліку, який не слід ототожнювати з витратами звітного 
періоду. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО  

ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ  
 
Процедурні питання обліку дебіторської заборгованості на 

підприємствах нерідко є ускладненими не лише через наявність впливу 
зовнішніх чинників (наявність проблеми неплатежів через невиконання 
фінансових зобов’язань контрагентів та погіршення платоспроможності), 
але, насамперед, у зв’язку із внутрішніми причинами, зокрема, 
нераціональною організацією процесу облікового відображення 
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виникнення, класифікації та погашення (чи списання) дебіторської 
заборгованості. 

Потреба в достовірному відображенні дебіторської заборгованості у 
звітності підприємства засвідчує актуальність теми дослідження та 
визначає його мету й основні завдання. 

Метою публікації є систематизація теоретичних і прикладних засад 
щодо організації обліку дебіторської заборгованості в умовах 
трансформаційної економіки.  

Відповідно до поставленої мети основне завдання, спрямоване на її 
досягнення, полягає в узагальненні чинників, які є визначальними під час 
організації бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості.  

Згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», дебіторська 
заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.  

Дебіторами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, які 
заборгували підприємству грошові кошти, їх еквіваленти або інші     
активи [1]. 

Для забезпечення раціональної організації обліку дебіторської 
заборгованості та достовірного і достатнього інформування користувачів 
фінансової інформації про її стан і динаміку необхідно на рівні 
підприємства забезпечити запровадження і дотримання: 

1) науково-обгрунтованого підходу до класифікації дебіторської 
заборгованості із дотриманням вимог діючих нормативно-правових актів;  

2) розробки раціональної системи аналітичних рахунків до 
синтетичних рахунків, призначених для обліку дебіторської 
заборгованості;  

3) аргументованого вибору методу визначення резерву сумнівних 
боргів;  

4) запровадження дієвої системи превентивного контролю за 
дотриманням системи організації бухгалтерського обліку та моніторингу 
стану оплати дебіторської заборгованості (рефінансування) і визначення 
допустимого рівня засобів, які вилучаються на дебіторську      
заборгованість [2]. 

Раціональна організація обліку дебіторської заборгованості може бути 
зреалізована шляхом запровадження внутрішнього (на рівні суб’єкта 
господарювання) регламенту щодо облікової політики, який міститиме: 

– сформульовані критерії визнання дебіторської заборгованості та 
ідентифікації моменту її трансформації у сумнівну і безнадійну;  

– методологічно обґрунтовані для кожного виду дебіторської 
заборгованості методи оцінки (на момент виникнення такої заборгованості, 
її рекласифіації та на дату складання балансу);  

– методичні засади щодо створення резерву сумнівних боргів; 
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– робочий план рахунків (у вигляді додатку до облікової політики), 
синтетичні рахунки якого міститимуть потрібну кількість аналітичних 
рахунків (побудованих із застосуванням ієрархічного підходу) для 
забезпечення достатнього рівня деталізації щодо класифікації дебіторської 
заборгованості. 

За результатами дослідження узагальнено чинники, які є 
визначальними під час організації бухгалтерського обліку дебіторської 
заборгованості та наведено окремі пропозиції прикладного характеру щодо 
організації обліку дебіторської заборгованості з метою забезпечення її 
достовірного відображення та розкриття у фінансовій звітності суб’єктів 
господарювання. 
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ЗМІНИ ЩОДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ  
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 
Звітність бюджетних установ має певні особливості, такі як: 

обов`язкове державне регулювання, прозорість, поетапність, доступність 
та зрозумілість. Для точного відображення показників діяльності 
бюджетних установ звітність поділяється на фінансову та бюджетну. Вони 
в свою чергу включають в себе ряд багатьох форм, які встановлюються 
Міністерством фінансів України. З метою постійного вдосконалення та 
реформування економіки України, потреб досягнення прозорості і 
правдивості інформації про діяльність держави фінансова звітність 
бюджетних установ часто піддається змінам. Останні такі зміни 
затверджені 31.12.2015 р. 

Встановлено, що розпорядники й одержувачі бюджетних коштів при 
казначейському обслуговуванні за всіма операціями форми місячної 
бюджетної звітності (додатки 5-7) не складають та до органів Казначейства 
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не подають. Разом з тим в наказі йде мова про те, що розпорядники та 
одержувачі бюджетних коштів місячну бюджетну звітність подають до 
органів Казначейства за формами, наведеними в додатках 5-7, 9-12 та 7, 9-
11 відповідно [1]. Тобто, якщо розпорядники бюджетних коштів мають 
відкриті рахунки в банку, то необхідно щомісяця надавати додатки 5-7. Ще 
однією істотною зміною є те, що бюджетні установи тепер можуть мати 
зобов`язання за договорами енергосервісів, тому бюджетну класифікацію 
поповнив новий КЕКВ 2276 «Оплата енергосервісу». 

Отже, такі нововведення можна вважати позитивними, адже основна 
мета проведених змін – досягнення відповідності нововведенням 
Бюджетного кодексу та Національним положенням (стандартам) 
бухгалтерського обліку в державному секторі. А це в свою чергу 
сприятиме вирішенню недоліків системи бухгалтерського обліку, а також, 
дасть шанс на вирішення проблем, які виникають з бюджетом. Також це 
значний крок до поліпшення ефективності діяльності бюджетних установ, 
цільового призначення та розподілу бюджетних грошей, вдосконалення 
програм планування та бюджету фіскальної політики для середніх і 
довгострокових періодів. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З 
ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ 

 
На сьогодні облік розрахунків з постачальниками та підрядниками має 

особливо важливе значення для будь-якого підприємства, що активно 
працює в умовах ринкової економіки. Розрахунки з постачальниками та 
підрядниками – це взаємні розрахунки підприємств за товарно-матеріальні 
цінності, виконані роботи, надані послуги. Від ефективної організації цих 
розрахунків вирішальною мірою залежить стан усіх розрахунків 
підприємства, стабільність постачання матеріальних ресурсів, необхідних 
для забезпечення його господарської діяльності та, відповідно, фінансовий 
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стан підприємства, його ліквідність та платоспроможність. Ведення обліку 
розрахунків з постачальниками і підрядниками, його правові засади 
регламентуються П(С)БО 11 «Зобов’язання» [1]. 

Здійснюючи свою виробничо-господарську діяльність, яка пов’язана з 
використанням коштів, матеріальних і нематеріальних цінностей, що 
перебувають у безперервному кругообігу, підприємства вступають в 
розрахункові взаємовідносини з іншими підприємствами та організаціями. 
Процес постачання є важливою складовою кругообігу капіталу. Він 
полягає у забезпеченні підприємства необхідними для ведення 
господарської діяльності матеріальними цінностями. Тому важливого 
значення набуває вивчення та пошук шляхів удосконалення обліку 
розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

Однією з проблем обліку розрахунків з постачальниками та 
підрядниками є неналежна організація документообігу підприємства при 
роботі з контрагентами. Документування обліку розрахунків з 
постачальниками та підрядниками є важливою складовою процесу 
оперативного та якісного управління підприємством. При не 
налагодженому документообігу зростає ймовірність штрафних санкцій 
через несвоєчасність сплати постачальникам або оприбуткування 
матеріалів. Також не контролюються дії матеріально відповідальних осіб, 
що загрожує інформаційній безпеці підприємства та виникає ризик 
зменшення прибутку підприємства. Сучасні підходи до документування 
обліку розрахунків з постачальниками можуть бути повною мірою 
реалізовані шляхом розробки досконалої облікової політики підприємства. 

Варто зазначити, що основою організації обліку розрахункових 
операцій повинно бути виконання своєчасної перевірки розрахунків з 
постачальниками та підрядниками, попередження прострочення 
кредиторської заборгованості. Тому ще одним шляхом удосконалення 
розрахунків з постачальниками та підрядниками на підприємстві є 
деталізація рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» з 
врахуванням термінів погашення заборгованості, а також виконання умов 
погашення, що сприятиме контролю за кредиторською заборгованістю, 
термінами її сплати, внаслідок чого це дасть змогу більш правильно 
планувати розрахунки з постачальниками та підрядниками [2]. 

Для детальнішого відображення фінансового стану підприємства 
доцільно доповнити Баланс (Звіт про фінансовий стан) інформацією про 
прострочену кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги [4]. 
Це сприятиме посиленню інформативності звітності підприємства, що 
допоможе постачальникам краще розуміти якість майбутніх економічних 
відносин з відповідними суб’єктами господарювання. 
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Отже, правильне, ефективне та своєчасне ведення розрахунків з 
постачальниками та підрядниками, достовірне відображення облікової та 
аналітичної інформації має велике значення для підприємства. Наведені 
вище пропозиції повинні сприяти вдосконаленню методики обліку і 
контролю кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та 
покращенню розрахункової дисципліни. 
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МІЖНАРОДНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ 

 
Кредитні спілки відіграють важливу роль в економіці України. Вони 

забезпечують взаємне кредитування та надання фінансових послуг за 
рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. 

У зв’язку з реформуванням бухгалтерського обліку в Україні з 1 січня 
2015 року кредитні спілки ведуть бухгалтерський облік з використанням 
МСФЗ. Згідно МСФЗ кредитні спілки повинні надавати інформацію: про 
прибутки і збитки, процентні доходи та витрати – нараховані відсотки за 
виданими кредитами та відповідно отриманими депозитними вкладами; 
збитки за кредитами – прострочені платежі та безнадійна заборгованість 
членів спілки за виданими кредитами; доходи від дивідендів в об’єднаній 
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кредитній; прибутки від інвестицій в державні цінні папери; інші 
операційні доходи та витрати; адміністративні витрати.  

Основним в міжнародних стандартах для кредитних спілок є оцінка 
фінансових інструментів відповідно до МСБО 39 «Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка» [1]. 

Важливою користувачам звітності кредитних спілок є інформація про 
ліквідність, платоспроможність та про ризики, пов’язані з їх діяльністю. 
Суттєве значення має надання інформації про значні активи і зобов’язання: 
необхідно розкривати у фінансовій звітності кредитування у значних 
розмірах [2]. 

Отже згідно до вимог міжнародних стандартів, кредитні спілки 
повинні розкривати у фінансових звітах інформацію, яка дає змогу 
користувачам оцінити значимість фінансових інструментів для 
фінансового стану і результатів діяльності суб’єкта господарювання, а 
також характер і рівень ризиків, що виникають унаслідок використання 
фінансових інструментів. 
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КАПІТАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА: 

ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ 
 

Фінансові витрати підприємства найчастіше визнаються витратами 
того звітного періоду, в якому вони були понесені. Проте П(С)БО 31 
“Фінансові витрати” [2] передбачає також і альтернативний підхід 
відображення в обліку таких витрат − капіталізація у випадку створення 
кваліфікаційного активу, тобто включення фінансових витрат до 
собівартості цього активу.  

Згідно з п. 3 П(С)БО 31 “Фінансові витрати” кваліфікаційний актив − 
актив, який обов’язково потребує суттєвого часу для його створення. 
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Суттєвим вважається час, який становить більше, ніж 3 місяці. 
До кваліфікаційних активів можна віднести:запаси, яким потрібен 

значний час для підготовки їх до реалізації; будівельні контракти; 
виробничі будівлі, електростанції тощо; інвестиційна власність 
нематеріальні активи, розроблені власними силами. 

П(C)БО визначає, що капіталізація фінансових витрат допускається 
при дотриманні таких умов: 

1) фінансові витрати безпосередньо пов’язані з придбанням, 
будівництвом або виробництвом кваліфікаційного активу; 

2) існує обґрунтована впевненість в тому, що кваліфікаційний актив, 
довартості якого включаються фінансові витрати, принесе в майбутньому 
економічні вигоди підприємству; 

3) фактично здійснені витрати можуть бути достовірно 
визначені [4, с. 23]. 

Капіталізація фінансових витрат застосовується лише до суми тих 
фінансових витрат, яких можна було б уникнути, якби не здійснювались 
витрати на створення кваліфікаційного активу. 

Витрати на створення кваліфікаційного активу для цілей капіталізації 
включають лише витрати у вигляді сплачених грошових коштів, переданих 
інших активів або прийнятих зобов'язань на умовах нарахування (оплати за 
користування) відсотків. Ці витрати зменшуються на суму будь-яких 
отриманих проміжних виплат та цільового фінансування, пов'язаних зі 
створенням кваліфікаційного активу. 

Капіталізація фінансових витрат починається за наявності таких умов:  
- визнання витрат, пов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу;  
- визнання фінансових  витрат, пов'язаних зі створенням 

кваліфікаційного активу;  
- виконання робіт зі створення кваліфікаційного  активу, включаючи 

технічні та адміністративні заходи, що виконуються до початку створення 
такого активу[5, c. 148]. 

Сума капіталізованих фінансових витрат, які включаються до 
собівартості кваліфікаційного активу, в обліку підприємства 
відображаються так: 

- у забудовника при будівництві, реконструкції, реставрації будівель і 
споруд: Дт 151 Кт 951, 952; 

- в будівельній організації, на промисловому і сільськогосподарському 
підприємстві: Дт 23 Кт 951, 952; 

- у замовника при створенні програмного продукту, інших 
нематеріальних активів: Дт 154 Кт 951, 952. 

Капіталізуватися можуть не всі фінансові витрати, а тільки та їх 
частина, яка пов’язана із створенням кваліфікаційного активу. Крім того, 
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сума фінансових витрат, що підлягає включенню до собівартості 
кваліфікаційного активу у звітному періоді, не може перевищувати 
загальної суми фінансових витрат цього звітного періоду [3, с. 494]. 

При відображенні в обліку також необхідно враховувати, що порядок 
капіталізації фінансових витрат змінюється за різних умов створення 
кваліфікаційних активів та отримання і використання позик. 

У практиці вітчизняних підприємств здійснення капіталізації 
фінансових витрат зустрічається нечасто, що насамперед, пов’язано з 
складністю розрахунку суми витрат, що капіталізуються, та особливостями 
їх податкового обліку. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАННЯ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
 

Підприємство не може функціонувати, не взаємодіючи з іншими 
суб’єктами господарювання. Від самого початку в його суть закладено 
«контакт». Як один із наслідків такого контакту можна визначити поточні 
зобов’язання. Коли у вас виникає необхідність закупити товари, матеріали 
чи сировину у постачальника, скористатися послугами сторонніх 
організацій, сплатити податки в державну казну або ж нарахувати 
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заробітну плату працівникам, ви неодмінно зачіпаєте цю «нішу» 
бухгалтерського обліку.  

Досліджуючи тему поточних зобов’язань, вчені досі не дійшли до 
остаточного єдиного визначення. При цьому існує чимала кількість його 
інтерпретацій. Розглянемо деякі з них. 

 
Автор Визначення «поточного зобов’язання» 

Благодатин А. А., Лозовський Л. Ш., 
Райзберг Б. А. 

зобов’язання, що підлягає погашенню протягом 
одного року (12 місяців) [1, с. 191] 

Бутинець Ф. Ф. зобов'язання, яке підлягає погашенню протягом 
операційного циклу  [2, с. 74] 

Медведєв М. Ю. зобов'язання з короткостроковим терміном 
погашення  [3, с. 285] 

Завадський І. С., Осовська Г. В., 
Юшкевич О. О 

сума боргів  [4, с. 133] 

Соловйова О. В. оціночні або нараховані суми, які можуть бути 
необхідні для погашення витрат  [5, с. 271] 

Чeбанова Н. В. вимоги інших субєктів господарювання  [6, 
с. 179] 

 
Більшість вчених головною ознакою для віднесення зобов’язань до 

поточних називають терміни їх погашення. Але досить часто трапляються 
ситуації, коли операційний цикл перевищує рік. Наприклад, це є 
характерним для діяльності аграрних підприємств. Тому доцільно давати 
визначення, закладаючи в нього альтернативу: терміном погашення 
поточних зобов’язань є або звітний рік, або операційний цикл, якщо він 
перевищує 12 місяців.  

Наприклад, Соловйова О. В. не акцентує увагу на терміні погашення, 
а трактує поточні зобов’язання такі, як оціночні або нараховані суми, які 
можуть бути необхідними для погашення витрат протягом року за 
відомими обставинами; величина яких може бути оцінена тільки 
приблизно; існує невпевненість в отриманні суми за даним зобов’язанням. 

Зобов'язання виникають на балансі підприємства та відображаються у 
фінансовій звітності в наступних випадках: 

• при визнанні активу, придбаного в борг; 
• при створенні забезпечення за рахунок витрат (резерв на оплату 

відпусток та інші забезпечення) звітного періоду, що супроводжується 
збільшенням витрат та збільшенням зобов'язань; 

• при зменшенні забезпечення та збільшенні зобов'язання. 
Облік поточних зобов’язань ведеться на рахунках 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 68,69. На окремих субрахунках деяких з них сальдо на кінець місяця 
може бути не лише кредитовим, але й дебетовим. У цьому разі такі 
показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунку визначається 
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розгорнуто за дебетом і кредитом як сума відповідного сальдо на 
субрахунках. 

Поточні зобов'язання погашаються за рахунок поточних активів, до 
яких належать грошові кошти та інші  ліквідні ресурси, які, вважається, 
можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року з дати 
складання бухгалтерського балансу або протягом нормального 
операційного циклу підприємства.   
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СУТЬ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ 
ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Ринок, глобалізація загострюють проблему конкурентоспроможності 

продукції підприємств. Зараз великий вплив на розмір прибутку й 
ефективність діяльності підприємств мають витрати, пов’язані з пошуком 
інформації про ціни та якість товарів, а також витрати, пов'язані з 
веденням переговорів, оформленням контрактів та укладенням угод, 
контролем за їх виконанням, тобто трансакційні витрати підприємства. 

Під трансакційними витратами розуміють витрати, що виникають під 
час обміну товарами, у зв’язку з юридичними зобов’язаннями, 
короткотерміновими та довготерміновими контрактами, що потребують 
детального документального оформлення і передбачають просте 
взаєморозуміння сторін. Також трансакційні витрати розглядають як 
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витрати (крім ціни) особи, котра здійснює угоду купівлі-продажу товару 
чи послуги [1, с. 152–153]. 

У своїй статті Гайдуцький П.І. [2, с. 13] пам’ятаючи про зв'язок 
трансакційних витрат із необхідністю забезпечення життєздатності фірми в 
інституційному середовищі класифікував їх як витрати: 

- на функціонування бізнесу (не виробниче, а більше організаційно-
правове забезпечення); 

- з пошуку і зборуінформації, необхідноїдля ведення бізнесу (а не 
лише для укладання та реалізації контрактів); 

- наукладення угод і контроль за виконанням їх умов (у тому числі 
витрати на попередження опортуністичної поведінки контрагентів і 
конкурентів та втрати від негативного впливу такої поведінки); 

 - щодо лобіювання власних інтересів через професійні об’єднання та 
організації; 

-на «кадрову відповідність» (пошук, навчання, підвищення 
кваліфікації і перепідготовки персоналу); 

- на встановлення та підтримку контактів з впливовими особами (які 
мають вплив на функціонування інститутів або найбільш захищені ними та 
які мають потенційні чи реальні інституційні інтереси в бізнесі); 

- обумовлені інститутами довіри громадськості (витрати на незалежну 
оцінку бізнесу, витрати на обов’язковий аудит тощо); 

- пов’язані із охороною довкілля та іншими соціально-
екологічнимизаходами. 

Фінансово-економічна система, яка склалася в Україні, обумовлює 
високі трансакційні витрати підприємств, що вимагає здійснення оцінки 
цих витрат підприємствами з метою їх контролювання та ефективного 
управління ними. Проте, недостатня розробленість методичних засад 
обліку трансакційних витрат значно ускладнює їх реальну оцінку. 
Складність такої оцінки виникає, насамперед, через те, що існуючі системи 
бухгалтерського та управлінського обліку не передбачають повноцінного 
та прямого відображення трансакційних витрат. Оскільки бухгалтерська 
звітність виступає основним джерелом інформації, на основі якої 
приймаються управлінські рішення, залишається актуальним питання 
виявлення трансакційних витрат в інформаційній системі бухгалтерського 
обліку підприємства [3]. 

Загалом можна визначити такі основні проблеми відображення в 
обліку трансакційних витрат: вони розосереджені між різними обліковими 
об’єктами, що ускладнює їх узагальнення; значна частина трансакційних 
витрат має нелегальний характер і через ці причини взагалі не фіксується в 
системі бухгалтерського обліку,хоч здійснює навантаження на бізнес; 
частина трансакційних витрат є неефективною за суттю, що зрозуміло без 
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будь-якого додаткового аналізу, але у суб’єкта господарювання відсутня 
можливість впливати на їх рівень [4, с.196]. 

Виявлення в бухгалтерській звітності підприємства трансакційних 
витрат є першим кроком до їх подальшої оцінки та аналізу і забезпечення 
керівництва підприємствами додатковою інформацією для прийняття 
ефективних управлінських рішень. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ВАНТАЖНИХ 

ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
 
В умовах впровадження євроінтеграційних процесів, виходу на світові 

ринки, насамперед ринок ЄС, збільшення обсягу вантажообороту зростає 
значення автотранспортних вантажних перевезень, як в межах України так 
і за її кордоном. 

У 2015 році переміщення вантажів автомобільним транспортом в 
межах України становило майже 25% від загальної кількості перевезеного 
вантажу. 

Ефективність функціонування та розвиток підприємств 
автотранспортної галузі вантажних перевезень залежить від прийняття 
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обґрунтованих управлінських рішень на підставі застосування сучасних 
методик бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку. 

Облік діяльності автотранспортних підприємств має певну специфіку, 
яка полягає у формуванні складу витрат, їх ідентифікації за місцями 
виникнення та центрами витрат, а також групування витрат за 
калькуляційними статтями собівартості.  

До складу витрат автотранспортного підприємства відносяться 
витрати на: паливно-мастильні матеріали; запасні частини та матеріали, 
ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів; заробітну плату 
та соціальні відрахування; амортизаційні відрахування. Також до складу 
витрат слід віднести логістичні, адміністративні та загальновиробничі 
витрати. 

Для запровадження заходів ефективного використання як 
матеріальних так і трудових ресурсів необхідним є впровадження 
механізмів відстеження, контролю та аналізу витрат. Оперативне 
складання  управлінської інформації необхідне для оптимізації витрат та 
формування собівартості послуг і конкурентоспроможної вартості 
перевезень. 

Узагальнення процесу управління витратами реалізується через 
систему обліку, зокрема калькулювання собівартості послуг. 

 Калькулювання собівартості вантажних перевезень може відбуватись 
за:  

- рівнем фактичних витрат, 
 - видами автотранспортних послуг, 
- окремими замовниками, 
- окремими одиницями калькулювання (тонна перевезеного вантажу, 

тонно-кілометр, одиниця часу роботи автотранспорту), інше. 
 В контексті бухгалтерського обліку облік витрат та формування 

собівартості здійснюється  на підставі П(С)БО 16 «Витрати» та 
Методичних рекомендацій з формування собівартості перевезень (робіт, 
послуг) на транспорті [1]. 

 У методичних рекомендаціях відсутні чіткі норми щодо застосування 
одиниць калькулювання послуг вантажних перевезень, а методи 
калькулювання визначено без прикладів їх застосування. Такі недоліки 
звісно потребують вдосконалення та більш чіткого законодавчого 
визначення. Проте  даним нормативним документом передбачено, що 
конкретний перелік і склад статей калькулювання собівартості перевезень 
визначається підприємством, що  дає  можливість визначати перелік статей 
калькуляції відповідно до специфіки  діяльності конкретного 
підприємства. 
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Оскільки визначення собівартості має вирішальне значення для 
формування вартості вантажних перевезень в умовах конкурентного 
середовища та впливає на загальний фінансового-господарський стан 
підприємства, постає необхідність більш детального вивчення та 
вдосконалення  обліку і калькулювання витрат надання послуг вантажних 
перевезень автомобільним транспортом. 

Також слід зазначити, що для реалізації бухгалтерського обліку на 
автотранспортному підприємстві має бути забезпечене відповідне 
документування  господарських операцій. 

 Первинні документи з обліку вантажних перевезень не відповідають 
вимогам часу та потребують вдосконалення. Це первинні документи з 
обліку роботи рухомого складу, отримання та використання палива, 
мастильних матеріалів, запасних частин, шин і акумуляторів, відомості 
ремонту автотранспортних засобів. 

 Для підготовки форм сучасних  первинних документів у сфері 
вантажних перевезень необхідно з’ясувати: основні об’єкти, які підлягають 
документуванню, основні потреби користувачів облікової інформації, 
перелік реквізитів та статей, які мають бути включені до первинних 
документів з обліку послуг вантажних перевезень, і на заключному етапі 
складання графіку документообігу  нововведених первинних документів.    

Таким чином, ідентифікація  витрат на здійснення автомобільних 
вантажних перевезень, їх контроль та аналіз, вдосконалення методики 
калькулювання собівартості та розроблення новітніх форм первинних 
документів забезпечить облік на автотранспортних підприємствах 
сучасним інструментарієм для прийняття ефективних управлінських 
рішень та  перспективного розвитку галузі. 

 
Література 

1. Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень 
(робіт, послуг) на транспорті, затверджених Наказом Міністерства 
транспорту України від 05.02.2001 р. № 65. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В 

БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 
 

Актуальність даної теми полягає в тому, що на сьогоднішній день 
економіка України переживає спад і це відображається на суб’єктах 
господарювання. В більшості це позначається різким спадом або 
цілковитим припиненням інвестування виробництва власними коштами. 
Ось чому при нестачі власних інвестицій чи браку коштів підприємства та 
організації можуть скористатись таким поширеним у світі методом 
фінансування, як лізинг.  

Мета даної роботи полягає у дослідженні і розкритті основних 
проблем відображення операцій фінансового лізингу в бухгалтерському 
обліку. 

Фінансовий лізинг – це оренда, умовами якої передбачається 
передавання всіх ризиків і вигід, пов'язаних із правом власності на актив. 
Право власності може з часом передаватися або не передаватися [1]. 

Для бухгалтерського обліку лізингу в Україні найбільш важливими є 
наступні два національні стандарти: 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» (П(С)БО 
14), який є аналогом міжнародного стандарту International Accounting 
Standard 17 «Leasing» 17; 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» 
(П(С)БО 7), який є аналогом міжнародного стандарту International 
Accounting Standard 16 «Property, Plant and Equipment». 

Незважаючи на важливість бухгалтерського обліку, як основи 
фінансової інформаційної системи будь-якого підприємств, в Україні 
спостерігається ситуація, коли підприємства не ведуть належним чином 
бухгалтерський облік, зосереджуючи всі зусилля на податковому обліку та 
складанні податкових звітів (декларацій) [2]. 

Фінансовий лізинг набув широкого визнання у світі завдяки, зокрема, 
системі пільг в оподаткуванні. Так, одержуючи основні засоби у лізинг і 
здійснюючи регулярні лізингові платежі, підприємства-лізингоодержувачі 
збільшують свої валові витрати і цим частково зменшують суму податку 
на прибуток (це так званий ефект податкового коректора) [3]. 



74 

У багатьох розвинених країнах лізингові компанії зменшують розміри 
регулярних платежів лізингу завдяки податкових пільг на інвестиції  у 
технічне переозброєння виробництва, і лізингові угоди стають більш 
привабливіші для лізингоодержувачів. В Україні ж навпаки операції з 
передачі майна у фінансовий лізинг прирівнюються до продажу майна й 
оподатковуються податком на прибуток за повною ставкою 18 %.  

Можна зробити висновки, що фінансовий лізинг є однією із 
перспективних форм розвитку бізнесу на Україні. Впровадження 
фінансового лізингу на українських підприємствах дасть змогу покращити 
процес виробництва, вдосконалити роботу підприємства, що сприятиме 
покращенню стану економіки України в цілому. Саме тому, необхідно 
фінансовий лізинг підтримувати, вдосконалювати, спрощувати з боку 
держави та сприяти його розвитку.  
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ОЦІНКА НЕОБОРОТНИХ  
АКТИВІВ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ 

 
Важливим елементом методу бухгалтерського обліку є оцінка, що 

забезпечує вартісне вираження об’єктів в єдиному грошовому вимірнику. 
Для оцінки необоротних активів у світовій практиці часто 
використовується саме справедлива вартість. 

Згідно з Міжнародним стандартом фінансової звітності 13 “Оцінка 
справедливої вартості”, справедлива вартість – це ціна, яка була б 
отримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов’язання у 
звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки [1].  

У МСФЗ спостерігається стійка тенденція на розширення кола 
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активів, які оцінюються і відображуються в фінансовій звітності за 
справедливою вартістю. Головним недоліком справедливої вартості є її 
суб’єктивізм, відсутність єдиного підходу до її визначення [2, c. 44]. 

У П(С)БО 7 “Основні засоби” наводиться наступне визначення:  
“справедлива  вартість – сума, за якою можна продати актив або оплатити  
зобов'язання  за звичайних умов на певну дату”. 

Формування справедливої вартості згідно з П(С)БО 19 “Об’єднання 
підприємств” залежить від виду об’єктів, за якими вона визначається. Для 
землі та будівель справедливою вартістю є ринкова вартість. Оцінка за 
цією вартістю може базуватися на діючих цінах прайслистів [4]. 

У пунктах 9 і 12 П(С)БО 30 “Біологічні активи” [5] вказано, що 
додаткові біологічні активи та сільськогосподарська продукція при їх 
первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю, зменшеною на 
очікувані витрати на місці продажу. Первісне визнання їх відображується у 
тому звітному періоді, у якому вони відокремлені від біологічного 
активу [2, c. 45]. 

Ринкова вартість також використовується для машин та устаткування, 
а за відсутності таких даних – відновлена вартість (сучасна вартість 
придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки. 

Для оцінки інших основних засобів в якості справедливої вартості теж 
використовується відновлювана вартість. Цю вартість можна визначити 
шляхом експертної оцінки необоротного активу, яка здійснюється 
незалежними експертами. 

Відповідно до законодавства, розрахунок справедливої вартості є 
обов’язковим для оцінювання основних засобів. Прийнятий МСФЗ 13 
“Оцінка справедливої вартості” декларує застосування справедливої 
вартості до активів, зобов’язань, нефінансових активів, власних 
інструментів капіталу суб’єктів господарювання. Щоб оцінити 
справедливу вартість пропонуються такі методи: ринковий, витратний та 
дохідний підходи [6]. Оптимальним, є ринковий підхід. Оцінка за даним 
підходом дає можливість виключати фактори невизначеності у фінансовій 
звітності, оскільки дозволяє збільшити порівнянність і об'єктивно 
відображає поточну економічну ситуацію [7, с. 108]. 

Таким чином, оцінка за справедливою вартістю має як певні переваги, 
так і недоліки. Справедлива вартість відображає майбутні економічні 
вигоди та актуальні ринкові умови, створює можливість порівняти активи 
придбані у різні моменти часу, надає об’єктивну інформацію стосовно 
ситуації на ринку та дозволяє порівнювати показники звітності різних 
підприємств. Водночас визначення справедливої вартості потребує 
значних затрат на отримання інформації, оскільки при відсутності 
активного ринку отримати дані стосовно справедливої вартості активів 
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складно, а також після переоцінки неможливо співвіднести первісну 
вартість придбання з наступними вигодами від використання 
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ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
І ОПОДАТКУВАННЯ В ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ 

 
Прогрес інформаційних технологій та поширення мережі Інтернет 

сприяє активному розвитку такої форми торгівлі, як інтернет-торгівля. 
Інтернет-торгівлю можна класифікувати як роздрібну (бо через 

інтернет-магазин переважно здійснюють продаж товарів та надання 
торговельних послуг кінцевому споживачу); та як дистанційну (продаж 
товарів на замовлення, договір складається на відстані, а покупець робить 
попереднє замовлення у продавця). 
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У законодавстві немає окремого нормативного документа, який би 
регламентував торгівлю через інтернет-магазин, тому вона регулюється 
тими ж документами, що й інші види торгівлі. 

Особливості в оподаткуванні полягають в наступному - для ведення 
інтернет-торгівлі фізична або юридична особа має знаходитись на 
загальній системі оподаткування та бути платником ПДВ. 

Бухгалтерський та податковий облік операцій в електронній торгівлі 
має дві основні складові: облік витрат на створення та функціонування 
інтернет-магазину та облік розрахунків з покупцями. 

Облік витрат на створення та функціонування інтернет-магазину 
залежить від того, яким чином створюється сайт і чи отримує його власник 
виключні права на користування ним. 

У випадку розробки чи придбання сайта на суму витрат формується 
об’єкт нематеріальних активів, що обліковується на субрахунку 125 і 
амортизується шляхом включення його вартості до складу витрат на збут 
(рахунок 93). Нарахування амортизації (метод обирається підприємством 
самостійно, виходячи з умов одержання надалі економічної вигоди) 
здійснюється протягом строку корисного використання, що 
встановлюється наказом при зарахуванні його на баланс (не більше 20 
років) [1]. 

Операція з постачання готового сайта звільняється від обкладення 
ПДВ, а операція з постачання послуг з його розробки оподатковується у 
стандартному порядку.Виплати власнику за оренду веб-сторінки є роялті, 
тому об’єкт нематеріальних активів у такому випадку орендарем не 
створюється. Витрати на його оренду включаються до складу витрат на 
збут. Виплати роялті у грошовій формі не є об’єктом обкладення ПДВ, 
відповідно у орендаря сайта немає «вхідного» ПДВ і податковий кредит не 
відображає.  

Операцій з розрахунків з покупцями в електронній торгівлі та 
відображення їх в бухгалтерському обліку здійснюється залежно від 
способів доставки (отримання товару в офісі продавця; кур'єрська 
доставка; доставка поштою) та виду розрахунків (готівкові, безготівкові). 

З 2015 року якщо замовлення або оплата товарів/послуг здійснюється 
з використанням мережі Інтернет, то РРО обов’язковий для застосування. 
Обійтися без РРО інтернет-магазин може при класичних безготівкових 
розрахунках; оплаті за товар карткою, але не через сайт, а через 
банк/інтернет-банкінг; розрахунках за товар електронними грошима, а 
також готівкою через ПТКС; реєстрації своє діяльності на фізичну особу-
підприємця, що є платником єдиного податку групи 2 або 3(з обмеженням 
розміру річного доходу 1 млн.грн)[2]. 

Коли підприємство має власну кур’єрську службу, то гроші за товар 
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кур’єр отримує від покупця після доставки. Тобто відбуваються готівкові 
розрахунки , що проводяться через портативний РРО. Кур’єр сторонньої 
служби(перед тим із кур’єрської службою укладається договір, яким 
повинно бути передбачена матеріальна відповідальність та надання звіту) 
про виконані замовлення отримує готівку за товар, а потім вносить її на 
банківський рахунок підприємства, що займається торгівлею через 
інтернет-магазин. 

Банківський переказ споживач здійснює, обравши необхідні товари, 
що він хоче придбати, роздруковує розрахунковий документ прямо з сайту, 
та сплачує виставлений рахунок у будь-якому банківському відділенні. 
Або ж клієнт переказує необхідну суму на поточний рахунок підприємства 
за допомогою банківської карточки. Оплата у поштовому відділенні 
відбувається так: товар відправляється поштою на ім’я клієта, після того 
здійснюється оплата, тоді ж поштове відділення перераховує ці кошти на 
рахунок інтернет-магазину. Покупець також може сплачувати рахунок за 
товари прямо на сайті за допомогою електронних грошей та платіжних 
систем (webmoney, rupay та багато інших). 

Отже, незважаючи на стрімкий розвиток інтернет-торгівлі, ця сфера 
досі лишається недостатньо врегульованою на законодавчому рівні. 

  
Література 

1. Паламаренко Ю.О. Особливості бухгалтерського обліку і 
оподаткування в інтернет-торгівлі / Ю. О. Паламаренко // Облік і 
фінанси. - 2012. - № 1. - С. 63-66. 2. Інтернет-торгівля і РРО / Податки 
та бухгалтерський облік. - 2015. - № 101. - С.9-15. 

 
 

Цедуляк Т.Б., 
студ. гр. СПКм-12, 

Національний університет «Львівська політехніка». 
Науковий керівник – Барановська С.П., 

к.е.н., старший викладач кафедри обліку та аналізу 
 

ПРОБЛЕМА АДАПТАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА 
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Облікова політика підприємства є системою принципів, методів і 

прийомів ведення бухгалтерського обліку, що розробляється на основі 
аналізу фінансово-економічної діяльності господарюючого суб’єкта і 
відповідає його фінансовим цілям. Основною метою облікової політики є 
забезпечення якісною і кількісною обліково-економічною інформацією про 
основні засади фінансово-господарської діяльності підприємства, яка 
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використовується для складання і подання науково обґрунтованої 
фінансової звітності. Теоретичною основою облікової політики є 
положення теорії бухгалтерського обліку з проблем збирання даних, 
обробки та агрегування інформації в регістрах бухгалтерського обліку, 
використання облікових процедур (оцінка, відображення на рахунках, 
ведення синтетичного та аналітичного обліку, способи виявлення і 
усунення помилок, правила складання балансу та звітності тощо) [1] . 

Практика сучасної економіки свідчить про її постійне удосконалення. 
Зміни яких зазнає облікова система у сучасних умовах ускладнюють його 
сприйняття, особливо стосовно відображення нетипових господарських 
операцій у різних галузях господарства. А оскільки одним із завдань 
бухгалтерського обліку системи є забезпечення користувачів облікової 
системи достовірною і своєчасною інформацією, тому необхідно 
здійснювати адаптацію [2]. 

Облікова політика підприємства є системою принципів, методів і 
прийомів ведення бухгалтерського обліку, що розробляється на основі 
аналізу фінансово-економічної діяльності господарюючого суб’єкта і 
відповідає його фінансовим цілям. Основною метою облікової політики є 
забезпечення якісною і кількісною обліково-економічною інформацією про 
основні засади фінансово-господарської діяльності підприємства, яка 
використовується для складання і подання науково обґрунтованої 
фінансової звітності. Теоретичною основою облікової політики є 
положення теорії бухгалтерського обліку з проблем збирання даних, 
обробки та агрегування інформації в регістрах бухгалтерського обліку, 
використання облікових процедур (оцінка, відображення на рахунках, 
ведення синтетичного та аналітичного обліку, способи виявлення і 
усунення помилок, правила складання балансу та звітності тощо) . 

Основними завданнями обліково-аналітичної системи підприємства є: 
–  аналіз діяльності підприємства за вказаними напрямами;  
– облік господарських операцій за цільовими напрямами на базі 

бухгалтерського обліку з додаванням не фінансових показників;  
– контроль за використанням матеріальних та нематеріальних 

ресурсів, за правильним відображенням усіх господарських операцій на 
етапах планування, обліку та за достовірністю аналітичних даних;  

– планування діяльності підприємства, зокрема господарських 
операцій; видів діяльності: операційної, інвестиційної, фінансової, 
податкової; центрів відповідальності та підприємства загалом;  

– формування аналітичних бюджетів як джерел акумулювання 
планової, облікової та аналітичної інформації. 

Для виконання вищезгаданих завдань у режимі реального часу на 
підприємстві повинна функціонувати інформаційна система з відповідним 
програмним забезпеченням. На українському ринку програмних продуктів 
достатньо бухгалтерських та аналітичних програм. Найвідоміші 
бухгалтерські програми „1С:Бухгалтерія”, „БЕСТ”, „Електронна 
бухгалтерія” тощо [3]. 
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Адаптація являє собою складний безупинний еволюційний процес 
взаємодії зазначених умов і характеристик. Тільки системний аналіз 
закономірностей і принципів цього процесу надає змогу визначити 
найбільш важливі напрямки розв'язання проблеми успішного 
пристосування підприємств до змін зовнішнього середовища, підвищення 
ефективності господарювання. 

Пристосування підприємства до ринкового оточення не може бути 
досягнуто лише за рахунок використання обмеженої кількості 
технологічних, економічних, фінансових інструментів. Адаптація є 
складним багатоаспектним процесом, спрямованим на зважене поєднання 
та комплексну реалізацію таких напрямків змін внутрішнього середовища 
підприємств: 

- технологічне оновлення, модернізація виробництва; 
- зміна структури власності на підприємствах, формування та розвиток 

механізмів регулювання корпоративних відносин; 
- перебудова системи зовнішніх господарчих зв'язків; 
- перетворення організаційних структур і форм організації 

господарювання. 
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ПРОБЛЕМА УНІФІКАЦІЇ  

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 
 

Глобалізація світової економіки та розвиток інтеграційних процесів 
сприяє співпраці підприємств різних країн у різних галузях. Внаслідок цих 
взаємодій постає необхідність у веденні бухгалтерського обліку таким 
чином, щоб інформація про діяльність різних організацій була 
максимально прозорою, репрезентативною. Таким чином виникає потреба 
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в уніфікації облікових систем різних країн. Для спрощення і узгодження 
фінансової звітності створюються різноманітні стандарти: 

- Стандарти міжнародного права; 
- Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ); 
- Міжнародні стандарти аудиту; 
- Міжнародні стандарти оцінки; 
- Міжнародні стандарти освіти для професійних бухгалтерів 

[1, с. 279]. 
Щодо уніфікації бухгалтерського обліку в Україні, то вона передбачає 

процеси стандартизації та гармонізації на основі Міжнародних стандартів 
фінансової звітності, Національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку (НП(С)БО) та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
(П(С)БО). Гармонізація має на меті зблизити системи обліку для того, щоб 
підприємства, як всередині країни так і за кордоном, могли надавати 
коректну, узгоджену інформацію про їх діяльність. Стандартизація 
передбачає використання єдиних норм ведення обліку. 

Значною проблемою для України сьогодні є певна кількість 
невідповідностей між МСФЗ, НП(С)БО та П(С)БО. Тому важливим є 
впровадження таких принципів обліку, які б не створювали суперечностей 
між цими положеннями. Немає необхідності у повній стандартизації форм 
обліку, адже це створюватиме складності у роботі підприємств, тому що 
різні організації, залежно від галузі діяльності, географічного положення, 
стилю менеджменту мають свої особливості у веденні обліку. Також 
важливо взяти до уваги те, що Міжнародні стандарти фінансової  звітності 
змінюються, доповнюються, ліквідуються і для України необхідно йти в 
ногу з часом, тобто своєчасно реагувати на зміни. 

Після підписання Україною економічної частини  угоди про асоціацію 
з Європейським Союзом  все більш актуальним стає питання узгодження 
НП(С)БО, П(С)БО з директивами та регламентами, що приймає Рада 
Міністрів ЄС для регулювання бухгалтерського обліку. Дані законодавчі 
акти надають можливість швидко реагувати на зміни в економічному 
середовищі та правильно редагувати ведення бухгалтерського та 
податкового обліку. 

 На сьогодні бухгалтерський облік та фінансова звітність ЄС 
регламентуються наступними директивами: Четверта Директива «Форма 
та зміст річного фінансового звіту компаній» (1978 р.);  Сьома Директива 
«Вимоги до підготовки консолідованої фінансової звітності та методи 
підготовки» (1983 р.). Закони та підзаконні акти України у сфері 
бухгалтерського обліку  узгоджуються з Четвертою Директивою ЄС, але 
останнім часом все гострішим стає питання гармонізації директив та 
регламентів ЄС з МСФЗ [1, с. 281]. 
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 Тотальною проблемою для України є залишки радянського минулого, 
адже низка положень, законів, підзаконних актів та інструкцій, прийняті в 
радянські часи, діють і нині. Проте останнім часом відбулися деякі зміни. 
Так за даними офіційного порталу Верховної Ради України [2]  у 2015 було 
визнано не дійсною «Инструкцию по бухгалтерскому учету в учреждениях 
и организациях, состоящих на Государственном бюджете СССР», внесено 
зміни до  «Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств 
і організацій» та ін.. 

Таким чином, основними напрямками уніфікації бухгалтерського 
обліку в Україні мають стати:  

- гармонізація НП(С)БО, П(С)БО та інструкцій з МСФЗ; 
- узгодження законів та підзаконних актів з директивами та 

регламентами ЄС в рамках програми євроінтеграції; 
- коригування та видалення застарілих інструкцій; 
- формування більш гнучкої системи обліку, яка б дозволила швидко 

реагувати на зміни та нововведення в країні. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ 
ЗАСОБІВ НА КОМУНАЛЬНИХ ШЛЯХОВО-РЕМОНТНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ  
 
Основний капітал підприємства репрезентується основним майно 

(необоротними активами). Основне майно (основні фонди, нематеріальні 
активи тощо) використовується і, внаслідок цього, рано чи пізно 
споживається повністю і знецінюється. Такою ж мірою зменшується і 
репрезентований таким майном капітал (деінвестування, спожиття та 
зменшення капіталу). На практиці технологічний потенціал таких об’єктів, 
а з нею й вартість, зменшується внаслідок поступового зношування. Таке 
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списання вартості називають амортизацією; вона являє собою лише 
декапіталізацію частини основного майна (реалізування втрат). 
Загальноприйнята економічна сутність основних фондів полягає в тому, 
що вони є засобами праці, які беруть участь у кількох виробничих циклах і 
переносять свою вартість на готовий продукт, по мірі зносу, у вигляді 
амортизації.    

У процесі експлуатації основні засоби, які використовуються 
комунальними експлуатаційними підприємствами фізично та морально 
зношуються. Особливістю складу виробничих основних засобів таких 
підприємств є те, що багато з них мають сезонне призначення, тобто 
використовуються у певний період року, а решту часу знаходяться на 
консервації. Так, наприклад, на балансі ЛКП «Шляхово-ремонтне 
підприємство Личаківського району» знаходяться об’єкти основних 
засобів сезонного призначення – снігоприбиральна техніка, 
піскорозкидувачі, використання яких здійснюється в осінньо-зимовий 
період, водополивальні машини і споріднена техніка, технологічно 
призначена для потреб благоустрою територій у літній період. Отже, 
перенесення своєї вартості на виконані роботи такими об’єктами 
здійснюється не протягом року чи технологічного циклу, а лише в період 
їхнього використання. Вище наведене більшою мірою стосується 
фізичного зносу (втрати об’єктами своїх первісних характеристик), а не 
морального зносу, який не залежить від фактичного використання 
основних засобів.   

Втрата початкової вартості об’єкта основних засобів в обліку 
супроводжується нарахуванням амортизації на ці об’єкти. П(С)БО 7 [1] 
передбачає п’ять методів нарахування амортизації основних засобів: 
прямолінійний метод; метод зменшення залишкової вартості; метод 
прискореного зменшення залишкової вартості; кумулятивний метод; 
виробничий метод. Придбання основних засобів на цьому підприємстві 
здійснюється переважно за рахунок бюджетних джерел фінансування 
придбання. Тому використання методів, які мають за мету найскорішу 
компенсацію понесених витрат на придбання об’єктів основних засобів, на 
підприємствах комунальної інфраструктури не має достатніх 
обґрунтувань. Найбільш доцільним методом у цьому секторі економіки є 
виробничий метод, який, крім іншого, передбачає припинення нарахування 
амортизації на основні засоби, які знаходяться на реновації.  

Для нарахування амортизації на автомобілі загальновиробничого 
призначення застосовують виробничий метод на основі кількості 
пройдених автомобілем кілометрів за звітний період (у вантажних 
перевезеннях можна використовувати комбінований фактор амортизації, 
який враховує не лише відстань, але й обсяг перевезених вантажів, і 
вимірюється в тонно-кілометрах). Це пов’язано з тим, що більшість 
нормативів на експлуатацію як окремих агрегатів (двигуна, трансмісії, шин 
тощо), так і автомобіля загалом встановлюється в кілометрах його 
пробігу [2, с. 145]. 
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Починати нараховувати амортизацію слід з наступного після місяця, в 
якому актив став придатний до використання. Нарахування амортизації 
об’єкта основних засобів припиняють, починаючи з наступного за місяцем 
його вибуття. 

Слід зазначити, що строки експлуатації окремих компонентів об’єкта 
основних засобів і всього об’єкта комунальних підприємств можуть бути 
різні, тому доцільно амортизувати їх окремо, причому дозволяється це 
здійснювати із використанням різних методів амортизації [3, с. 96]. 
Окремий зміст має амортизація будівель підприємства, які відносяться до 
муніципальної власності. На такі об’єкти амортизація не нараховується, а 
лише списується знос. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ 
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Рівень економічної стійкості підприємств в умовах турбулентності 

вітчизняної економіки є визначальним для забезпечення ефективного 
функціонування конкретного суб’єкта господарювання. Структура 
економічної стійкості підприємства є фундаментом для аналітичного 
представлення та прогнозування рівня цієї категорії. Авторами [1, 2, 3] 
пропонується широкий перелік складових економічної стійкості, але в 
контекстно динамізму економічних процесів виникає потреба в уточнені та 
переформатуванні погляду на це питання. Переосмисливши природу та 
причини кризових та дестабілізуючих явищ в економіці пропонується 
альтернативна інтерпретація змістових характеристик складових 
економічної стійкості із врахуванням особливостей функціонування 
промислових підприємств (табл. 1). 

Таблиця 1 
Складові економічної стійкості вітчизняних  

промислових підприємств  
Назва 

підсистеми 
економічної 
стійкості 

Обґрунтування доцільності використання структурного елемента 
системи економічної стійкості в умовах транзитивної вітчизняної 

економіки 

Фінансова  Індикатором змін в економічній стійкості суб’єкта господарювання, в 
першу чергу, є його фінансова стійкість. Рівень фінансової стійкості по 
суті відображає ефективність управління грошовими потоками, зокрема 
власними та позиковими коштами підприємства. Фінансова складова 
враховує кон’юнктуру фінансового ринку та його фінансових ресурсів. 
Важливою особливістю фінансової складової є визначення при її оцінці 
рівня забезпеченості власними фінансовими ресурсами та ступеня 
залежності підприємства від зовнішніх джерел формування активів. 

Організа-
ційно-
кадрова 

Кадрове забезпечення для сучасного підприємства відіграє важливу 
роль в контексті ефективності його функціонування. Актуальність цієї 
складової зумовлена зростаючою цікавістю до розвитку корпоративної 
культури підприємства та її впливу на функціонування підприємства. 
Цінність дослідження трудового потенціалу полягає у визначенні рівня 
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Назва 
підсистеми 
економічної 
стійкості 

Обґрунтування доцільності використання структурного елемента 
системи економічної стійкості в умовах транзитивної вітчизняної 

економіки 

гнучкості системи управління, а також рівня компетенцій менеджменту 
та забезпеченості висококваліфікованими кадрами. 

Техніко-
техноло 
гічна 

Виробнича стійкість підприємства залежить від результатів його 
операційної діяльності. Саме обсяг і якість виробленої й реалізованої 
продукції, наданих послуг чи виконаних робіт є передумовою 
економічно стійкого та ефективного функціонування підприємства. В 
контексті такої складової доцільно враховувати відповідність продукції 
за якісними та монетарними показниками. 

Марке-
тингово-
логістична  

Широкі можливості відкрились для маркетингової діяльності із техніко-
технологічним розвитком суспільства. При цьому маркетингові 
ініціативи формують імідж компанії та її продукції, тобто виступають 
частиною ділової репутації компанії. Логістична складова може займати 
значну частку у структурі витрат підприємства, за умови якщо 
специфіка діяльності потребує цього. При цьому маркетингово-
логістична складова ілюструє виконання фази переміщення товарів, 
фінансових чи інформаційних потоків для задоволення потреб 
споживачів. Врахування даних такого змісту є актуальним в умовах 
сучасної економіки так як вони впливають на рівень економічної 
стійкості та ефективності функціонування підприємства. 

Інноваційна  Інноваційна складова може проявлятися у всіх аспектах економічної 
стійкості підприємства й забезпечувати його ефективність. Враховуючи 
темпи технічного прогресу, інновації стали необхідною складової 
стійкого функціонування сучасних суб’єктів господарювання. Стійкість 
інвестиційного потенціалу в контексті реалій функціонування 
економічних систем створює конкурентну перевагу для конкретної 
економічної одиниці.  

 
Запропонована система складових економічної стійкості враховує 

сучасні тенденції світової економіки та реалії вітчизняної промислової 
галузі. При цьому в цих складових закладений аналітичний потенціал, що 
дозволить об’єктивізувати аналітичні процедури оцінки та прогнозування 
економічної стійкості і тим самим забезпечити суттєво вищий рівень 
ефективності функціонування вітчизняних суб’єктів господарювання. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Вивчення економічної літератури показало, що існує досить різне 

трактування поняття «управління витратами». Більш зрозумілим є 
визначення О. О. Непочатенко: «Управління витратами – це контроль за 
процесом формування, розподілу та використання витрат підприємства в 
результаті здійснення його фінансово-господарської діяльності» [1, с.179]. 
А ось, у вченого С. Ф. Покропивного поняття визначається, як «процес 
цілеспрямованого формування витрат щодо їхніх видів, місць та носіїв за 
постійного контролю рівня витрат і стимулювання їхнього 
зниження» [2, c.421].  

Процес управління витратами на підприємстві відіграє суттєву роль, і 
це пояснюється такими основними причинами: 

1. Витрати є одним з найважливіших показників результатів 
діяльності торговельного підприємства; 

2. Розмір витрат прямо впливає на величину прибутку від продажів; 
3. Рівень витрат служить орієнтиром для встановлення мінімального 

розміру торговельної надбавки; 
4. Більш високі темпи приросту чистого прибутку у порівнянні з 

темпами приросту витрат, за умови росту товарообігу у порівнюваних 
цінах, служить найважливішим фактором підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. 

Однак, негативним є те, що управління витратами на багатьох 
підприємствах здійснюється безсистемно, час від часу.  

На думку фахівців , під ефективним управлінням витратами мається 
на увазі:  

1. Оперативність отримання інформації де, коли і в яких обсягах 
витрачаються ресурси підприємства та їх аналіз; 
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2. Знання закономірностей поведінки різних видів витрат 
підприємства; 

3. Уміння забезпечити максимально високий рівень віддачі від 
використання ресурсів підприємства; 

4. Організація системи управління, орієнтованої на постійному 
контролі витрат і пошуку резервів їх ефективного зниження та ін. 

Основною метою управління витратами визначається оптимізація 
структури витрат, що означає максимальне зменшення витрат до рівня, яке 
відповідає найбільш раціональному поєднанню використовуваних 
ресурсів. Це забезпечить поліпшення кінцевих результатів – безперервного 
росту товарообігу та збільшення прибутку.  

Застарілою є думка, що на підприємстві слід прагнути до 
обов'язкового зниження рівня витрат будь-якою ціною, так як це може 
призвести лише зниження якості обслуговування і в кінцевому підсумку до 
зниження обсягів продажів і прибутку.  

У сучасних умовах в управлінні витратами використовують 
різноманітні методи, а саме: система директ-костинг, стандарт-костинг, 
система «just-in-time», функціонально-вартісний аналіз, таргет-костинг, 
абзорпшен-костинг, кайзен-костинг, СVР-аналіз, кост-кілинг, бенчмаркінг, 
АВС-аналіз, XYZ-аналіз, метод ЕVА тощо. Але кожен із них має свої 
переваги й недоліки та може бути застосований у певних умовах. 

Для прийняття правильних управлінських та фінансових рішень, 
необхідно проводити аналіз витрат, що допомагає оцінити їх стан, 
відповідність плановим (попереднім) величинам, з'ясувати їхню 
ефективність. Для цього спеціалісти використовують цілий ряд 
абсолютних та відносних показників. 

Надалі потрібно враховувати, що зміна суми та рівня витрат виникає 
під дією як зовнішніх факторів, що не залежать від діяльності 
підприємства, так і внутрішніх, обумовлених організацією технологічного 
процесу підприємства. Для дослідження впливу факторів застосовують 
традиційні методи економічної статистики (середніх та відносних величин, 
індексний та ін.), математико-статистичні методи (ланцюгові підстановки, 
абсолютні і відносні різниці, інтегральний, кореляційний) та ін. 

На заключному етапі аналізу витрат підприємства проводиться 
зведений розрахунок резервів зниження витрат та аналізуються причини 
перевитрат, а головне – розробляються заходи щодо мобілізації 
(використання) виявлених резервів.  

Надалі результати аналізу слугують для здійснення планування 
витрат, тобто з метою визначення необхідного рівня витрат для 
забезпечення ефективної роботи підприємства, а також обчислення 
прибутку, який буде отримано за оптимального рівня та структури витрат. 
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ВЗАЄМОУЗГОДЖЕННЯ ЦІЛЕЙ  ТА ЗАВДАНЬ  
НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ 
НЕСПРИЯТЛИВОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
Наукові дослідження у сфері управління підприємством беззаперечно 

та однозначно визначили необхідність його стратегічного спрямування та 
зосередили увагу на вагомості впливу факторів зовнішнього середовища 
при прийнятті стратегічних рішень. Однак актуальним залишається 
визначення та обґрунтування основних груп факторів зовнішнього 
середовища, а  також постановка цілей та завдань, прийняття стратегічних 
рішень із врахуванням їх впливу на суб’єкт господарювання та 
співставленням із проблемами розвитку і потенціалом конкретного 
підприємства.  

Проаналізувавши ранжування найважливіших факторів, які 
визначають умови ведення бізнесу за 2008-2013 роки та очікування 
підприємців на 2016 рік, можна відзначити, що серед основних факторів 
макро- та мезосередовища, які в свою чергу визначають внутрішні «вузькі» 
місця виділяють наступні (табл. 1). 

Таблиця 1 
Ділові очікування керівників підприємств щодо умов функціонування 

суб’єктів господарювання на 2016 рік* 
№ 
з/п 

Основні фактори 
макросередовища 

Основні фактори 
мезосередовища 

«Вузькі» місця суб’єктів 
господарювання 

1 Політична 
нестабільність 

Підвищення цін на енергоносії 
та інші ресурси 

Скорочення виробництва 

2 Падіння курсу гривні Обмеження в одержанні 
кредитів 

Зниження інвестиційних 
видатків на обладнання 

3 Несприятливе 
нормативно-правове 
регулювання 

Недостатній внутрішній попит 
та зниження експорту готової 
продукції  

Брак кваліфікованих 
працівників 

4 Значний податковий та 
регуляторний тиск 

Висока конкуренція Значні заборгованості 
перед банками 

*сформовано на основі матеріалів [1; 2] 
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Однак, якщо конкуренція у 2008 році була визначальним фактором, то 
на сьогодні вона на четвертому місці. Така ситуація не сприятиме 
тенденціям щодо покращення якості продукції та використання досягнень 
науки і техніки у всіх бізнес процесах, що є суттєвим недоліком при 
стратегічному підході до управління. Наведені параметри зовнішнього 
середовища підприємств  спрямовані в основному на ті напрями, які 
створюють для бізнесу загрозу, однак, оскільки ці фактори є 
визначальними для переважної більшості підприємств для вирішення саме 
стратегічних проблем та постановки перспективних цілей важливим є 
виявлення та використання переваг та можливостей, які виникають за 
таких умов. 

Незважаючи на несприятливість факторів зовнішнього середовища, 
керівники підприємств до першочергових цілей відносять короткострокові: 
максимізація прибутку в короткостроковій перспективі, збільшення 
обсягів продажів, підвищення рентабельності, зниження витрат. Серед 
стратегічних можна виділити: зміцнення позицій на вітчизняному ринку, 
покращення якості продукції та оптимізація бізнес-процесів, однак вони є 
другорядними з позиції постановки завдань для їх досягнення. 

Загалом зовнішні умови функціонування вітчизняних підприємств є 
досить несприятливими для нарощення виробництва та розширення 
діяльності, що не узгоджується із поставленими цілями. Наприклад, якщо 
цілі спрямовані на підвищення обсягів реалізації та збільшення прибутків, 
то не забезпечивши відповідної якості продукції, належного рівня 
обслуговування, налагодження логістичної системи, за умов великої 
концентрації виробників, досягти поставлених цілей вкрай важко. За таких 
умов керівникам підприємств необхідно більш ґрунтовніше підходити до 
аналізу середовища функціонування та встановлювати цілі у відповідності 
до ситуації, що складається. Це можливе за умови розгляду поставлених 
цілей в стратегічному контексті, тобто орієнтація на більш тривалі часові 
рамки та зосередження не лише на прибутку, а й на вартості самого 
підприємства та на нематеріальних активах. А розробка заходів щодо їх 
досягнення повинна узгоджуватись із обмеженнями з боку зовнішнього 
середовища та можливостями використання стратегічного потенціалу 
підприємства.  

Серед варіантів напрямів розвитку підприємств в умовах 
несприятливого середовища є орієнтація на підвищення кваліфікації 
персоналу, розвиток ринку супутніх послуг чи сервісного обслуговування, 
вдосконалення логістичної системи та налагодження контактів із новими 
гуртовими покупцями тощо. Спрямування зусиль в наведених напрямах 
дозволить зміцнити позиції на ринку, при стабілізації зовнішніх умов в 
перспективі ще й розширити ринок збуту, збільшити грошові надходження 
та в майбутньому збільшити обсяги реалізації як продукції, так і супутніх 
послуг, збільшити прибуток.  
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Проблемою залишається співставлення зовнішніх умов 
функціонування, стратегічного потенціалу самого підприємства та цілей, їх 
взаємоузгодження та за необхідності – коригування.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОПРИБУТКУВАННЯ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ 
ПЕРЕРОБНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 
Головним завданням молокопереробних підприємств на сучасному 

етапі, з метою підвищення показників господарської діяльності, повинно 
бути збільшення обсягів виробництва якісної продукції, розширення 
асортименту молочної продукції,модернізація виробництва, зниження 
собівартості готової продукції тощо. Однак усі ці завдання неможливо 
виконати без розвиненої сировинної бази. 

Первинним документом з обліку надходження молока є Журнал 
обліку надою молока (ф. № 112). На кожну партію молока, що 
відправляють переробним підприємствам оформляють товарно-
транспортну накладну на перевезення молочної сировини ф. № 1-ТН(МС).  

Товарна накладна за формою № 1-ТН (МС) – це єдиний первинний 
документ, що є підставою для списання молочної сировини господарством 
чи молокоприймальним пунктом, які здійснили відпуск цієї сировини, а 
також оприбуткування її молокоприймальним пунктом чи 
молокопереробним підприємством – одержувачем для оперативного та 
бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей у межах України. 

Накладна 1-ТН (МС) оформляється на кожну відвантажену партію 
сировини і для кожного вантажоодержувача окремо і заповнюється у 
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чотирьох примірниках відповідальним працівником 
вантажовідправника [1]. 

Надходження сировини на підприємство, як відомо, здійснюється від 
різних постачальників: колгоспів, посередників, населення. 
Спеціалізований документ «Прибуткова накладна» дає можливість 
прибуткувати молоко від кожного з них. В ній відмічається постачальник, 
валюта (рахунок вхідний або договір), місце зберігання та вид матеріалу 
(запасу), кількість та їх ціна.  

Облік прийнятої сировини здійснюється у базисних кілограмах щодо 
жиру згідно з ДСТУ 3662-97.  

Синтетичний облік наявності сировини ведуть на рахунку 20 
«Виробничі запаси», субрахунку 201 «Сировина і матерали». Прихід 
записують за дебетом рахунка 201, витрата і відпустку - за кредитом 
рахунку 201 по фактичної собівартості. 

Основним законодавчим та нормативно - правовим актом, який 
регулює визнання, оцінку та відображення в бухгалтерському обліку 
молочної сировини на молокопереробних підприємствах є Положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси” [2]. Відповідно до вимог 
стандарту, первісною вартістю запасів молочної сировини придбаних за 
плату є їх собівартість 

Молочна сировина придбана за плату або виготовлена і призначена 
для виробництва молочної продукції та незавершеного виробництво 
зараховуються на баланс молокопереробного підприємства за первісною 
вартістю. Втім, згідно П(С)БО 9 „Запаси” молочну сировину-запаси можна 
оприбуткувати в бухгалтерському обліку молокопереробного підприємства 
за первісною та справедливою вартістю. 

У разі, якщо на момент оприбуткування запасів молочної сировини 
(молока, вершків) неможливо достовірно визначити їх первісну вартість, 
вони можуть оцінюватися та відображатися у бухгалтерському обліку 
молокопереробного підприємства за справедливою вартістю з наступним 
коригуванням до їх собівартості. Такі запаси молочної сировини, що 
надійшли на молокопереробне підприємство від постачальника і не 
відповідають нормативним якісним показникам (щільність г/см3; 
кислотність, °Т; температура, °С; жирність, %; вміст білка, %) або деякі з 
них суттєво завищені чи занижені відображаються на позабалансових 
рахунках до узгодження ціни з постачальником за справедливою вартістю 
або ціною, вказаною в документах постачальника або погодженою в 
договорі постачання. 

Отже, запаси молочної сировини оприбутковують на баланс за 
первісною вартістю, а їх справедливою вартість відображається лише в 
бухгалтерському обліку. Справедлива вартість запасів залежить від 
якісних показників придбаної молочної сировини. 
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ЗМІСТ І КЛАСИФІКАЦІЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 
 

Ринок послуг в Україні динамічно розвивається, з’являються нові 
види послуг, про що свідчить збільшення кількості секцій окремих видів 
економічної діяльності сфери послуг у Класифікаторі видів економічної 
діяльності ДК 009:2010. Формування та надання якісних послуг є 
питанням актуальним та необхідним. Оскільки одним з основних 
напрямків розвитку сучасної економіки є саме сфера послуг. Зокрема, 
стрімкого розвитку набуває туристична діяльність, яка є різновидом сфери 
послуг. Готельні послуги є однією з головних складових у формуванні 
туристичного продукту, адже основною їх послуга - проживання. 
Власники готельних підприємств, як і кожного виду економічної 
діяльності, прагнуть до збільшення своїх прибутків. З метою прийняття 
ефективних управлінських рішень в умовах конкурентного середовища 
необхідно визначити зміст та класифікацію послуг готельних комплексів.  

Існує велика кількість трактувань цього поняття, в яких притаманні 
певні відмінності, однак головний зміст є тотожним. На нашу думку, 
необхідно розкрити зміст поняття послуги та зазначити наступне 
визначення. 

Ф. Котлера, “послуги – це об’єкти продажу у вигляді дій, вигод або 
задоволення”. З цього випливає, що послуги не зберігаються і клієнту 
пропонується щось таке, що не має матеріальної форми [1, с. 638].  

Відповідно до чинного законодавства України, готельні послуги – це 
дії (операції) підприємства з розміщення споживача шляхом надання 
номера (місця) для тимчасового проживання в  готелі,  а  також  інша  
діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим проживанням. Готельна 
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послуга складається з основних та додаткових  послуг, що надаються 
споживачу відповідно до категорії готелю [2].  

Отже, основні послуги – це обсяг послуг готелю (проживання, 
харчування), які включаються в ціну номера (місця) та надаються 
споживачу відповідно до укладеного договору; 

Додаткові послуги – це обсяг послуг, які не відносяться до основних 
послуг готелю, замовляються та оплачуються споживачем додатково за 
окремим договором (наприклад, використання фену, праски, прання та 
прасування білизни тощо). 

Враховуючи вищевказане готельні послуги характеризуються своєю 
суб’єктивністю та відсутністю матеріальної субстанції, тобто пропозицією 
готелю є не готовий продукт, а особливий вид послуг.  

В наукових джерелах представлена значна кількість критеріїв 
класифікації готельних послуг. На нашу думку, необхідно зазначити 
наступні критерії: специфіка поняття "послуга"; склад послуги; масовість 
клієнтури; матеріаломісткість послуг; характер витрат праці; 
комплексність надання послуг; соціальний статус клієнтури; рівень 
комерціалізації послуг [3, с. 121]. 

Згідно із вищевказаним визначенням поняття готельна послуга 
висвітлюється основна їх послуга – проживання. Однак, на нашу думку, 
слід приділити увагу тому, що послуга проживання залежить від мети 
перебування в готелі. За метою перебування готелі класифікують на 
курортні; курортно-лікувальні; бальнеологічні; спортивні; для ділових 
людей та спеціальні представницькі [4, с. 248]. Виходячи із вищевказаної 
класифікації послуга проживання   може бути пов’язана із: 

- наданням ночівлі, забезпеченням так званого ліжко-місця (сюди 
належать спеціалізовані установи лікувально-оздоровчого профілю та 
відпочинку, в яких розміщення не є їхнім основним видом діяльності, а 
ціни наближені до собівартості послуг); 

- проживанням з метою відпочинку в окремо вмебльованому 
приміщенні, що складається з однієї або декількох кімнат, обладнаних для  
тимчасового проживання. 

На нашу думку, необхідно зазначити роль послуги харчування. Адже 
ця послуга є однією з основних послуг готельних підприємств. Асортимент 
послуги харчування на готельних підприємствах може бути 
представлений: сніданком; харчування у ресторані; харчування у 
ресторані, барі та кафе; харчування у ресторанах європейської та 
національної кухні, барах, цілодобовий сервіс на поверхах [5, с. 76]. 

Ідентифікація кожної із готельних послуг є підставою для 
відображення обліку з метою забезпечення керівництва та фахівців 
відповідних служб достовірною інформацією про господарські процеси та 
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фінансовий стан готельного підприємства для прийняття ефективних 
управлінських рішень. 

Отже, на нашу думку, необхідно визначити поняття та класифікацію 
готельних послуг для потреб обліку і аналізу. Адже класифікація послуг та 
вдосконалення їх обліку є важливою проблемою для усіх країн світу. 
Таким чином, необхідно піднімати питання щодо детального аналізу 
діяльності готельних підприємств, зокрема визначення поняття готельні 
послуги та їх класифікація. Оскільки саме ґрунтовний аналіз цих понять 
забезпечить готельні підприємства достовірною аналітичною інформацією, 
та, як результат, сприятиме прийняттю ефективних управлінських рішень в 
умовах конкурентного середовища. 
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ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 

 
У національній економіці банківська система відіграє провідну роль, 

тому що контролює її основні грошові потоки. Зі зменшенням обсягів 
бюджетного фінансування економіки України зростає роль банківських 
інвестицій у забезпеченні глибоких структурних перетворень, а 
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банківської системи – у забезпеченні великомасштабних інвестицій у 
виробничу сферу. 

Дослідження інвестиційної політики комерційного банку та її вплив 
на розвиток економіки. 

Під інвестиційною політикою банків традиційно розуміється 
сукупність заходів, спрямованих на розробку й реалізацію стратегії по 
управлінню портфелем інвестицій, досягнення оптимального сполучення 
прямих і портфельних інвестицій з метою забезпечення ефективної 
діяльності, збільшення прибутковості операцій, підтримки припустимого 
рівня їхньої ризикованості й ліквідності балансу. Вона розробляється 
вищим керівництвом та радою директорів банку (можливо, разом з 
консультуючою його із цих питань установою). 

Банківські послуги характеризуються значними інвестиційними 
можливостями впливу на економіку, зокрема, за рахунок наявності 
мультиплікативного ефекту збільшення обсягу національного продукту. 
Вплив АТ «Укрексімбанк» на економічний розвиток країни можна 
характеризувати за допомогою показників виражені через ВВП (табл. 1). 

Дані табл. 1 показують, що обсяг ВВП за 3 роки збільшився на 
11,54%, а обсяг інвестиційного портфелю Банку, навпаки, скоротився на 
58,5%. Співвідношення активів, капіталу, кредитів, виданих АТ 
«Укрексімбанк» до ВВП є на порядок нижче за відповідні показники країн 
з розвиненою економікою. Зокрема, частка активів банків у ВВП в США та 
європейських країнах становить близько 200–250% і вище (в Україні – в 
межах 80–90%), показник рівня капіталізації банківської системи, як 
співвідношення величини власного капіталу кредитних організацій і ВВП в 
розвинених країнах становить більше 15% (в Україні близько 13%). 

Таблиця 1 
АТ «Укрексімбанк» в економіці України 

2013 / 2012 2014 / 2013 
№ 
п/п Показник 2012 2013 2014 

абс. 
відх. 

відн. 
відх., % 

абс. 
відх. 

відн. 
відх., % 

1. Обсяг ВВП, млн.грн 1404669 1465198 1566728 60529 4,31 101530 6,93 

2. Активи Банку, 
млн.грн 

87204,7 93272,7 123530,7 6068 6,96 30258 32,44 

3. Відношення активів 
до ВВП, % 

6,21 6,37 7,88 0,16 2,54 1,52 23,86 

4. Капітал Банку, 
млн.грн 

17379,8 17609,9 11576,4 230,1 1,32 -6033,5 -34,26 

5. Відношення капіталу 
до ВВП, % 

1,24 1,20 0,74 -0,04 -2,86 -0,46 -38,52 

6. 
Обсяг інвестиційно-
го портфелю Банку, 

млн. грн. 
48129,2 34506,1 19973,8 

-
13623,1 -28,31 

-
14532,3 -42,12 
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2013 / 2012 2014 / 2013 
№ 
п/п Показник 2012 2013 2014 

абс. 
відх. 

відн. 
відх., % 

абс. 
відх. 

відн. 
відх., % 

7. 
Відношення інвести-
ційного портфелю до 

ВВП, % 
3,43 2,36 1,27 -1,07 -31,27 -1,08 -45,87 

8. Обсяг кредитів 
клієнтам, млн. грн. 

39363,7 41623,7 49974,1 2260 5,74 8350,4 20,06 

9. 
Відношення кредит-
ного портфелю до 

ВВП, % 
2,80 2,84 3,19 0,04 1,37 0,35 12,28 

 
Обсяги кредитування реального сектору є недостатніми для значного 

впливу на відтворення ВВП. Також, не виконуються функції 
мультиплікаторів росту, оскільки обсяг кредитно-інвестиційних ресурсів, 
що направляється в економіку є незначним та не забезпечує економічне 
зростання. За оцінками зарубіжних аналітиків, збільшення на 1 % частки 
капіталовкладень у ВВП призводить до підвищення темпів економічного 
зростання на 0,1 % [4, с. 170]. Слід вважати, що 1 % кредитних ресурсів, 
інвестованих банківською системою в реальний сектор економіки в 
співвідношенні до загальної суми усіх капітальних вкладень протягом 
певного періоду, дозволяє виробити близько 0,1% ВВП. Отже, банківська 
система України з позиції банківських інвестиційних послуг бере участь у 
формуванні лише 3,6 % ВВП. 

Проведене дослідження дозволили зробити ряд висновків. Досягнення 
позитивної динаміки росту ВВП, покращення соціально-економічного 
становища країни потребує ефективно діючої та конкурентоспроможної 
банківської системи, що здатна максимально забезпечити потреби 
суб’єктів в банківських інвестиційних послугах. Банківська система, 
зокрема і АТ «Укрексімбанк», являє собою систему концентрації капіталу 
з подальшим інвестуванням пріоритетних проектів, вирішення проблем 
розвитку економіки країни. Проте, сьогодні банківських сектор не 
виконую свою функцію в повній мірі, про що свідчить проведене 
дослідження: не зважаючи на загальну позитивну динаміку по Україні, 
розвиток банківського інвестиційного сектору значно відстає, що обмежує 
участь банківських установ в соціально-економічному розвитку країни. 
Досвід розвинених країн доводить, що лише банківська система із 
розвиненим ринком банківських фінансових послуг може ефективно 
акумулювати грошові ресурси країни та спрямовувати їх в інвестиційні 
процеси на розвиток економіки. 
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НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ  
ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ВНУТРІШНЬОСТВОРЕНИХ 

КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ 
 

Враховуючи превалюючу роль інтелектуального капіталу в умовах 
формування економіки, що базується на знаннях, виникає необхідність 
розробки системи аналітичного забезпечення управління процесом 
створення комп’ютерних програм, а також розробки системи показників, 
які б характеризували ефективність даного процесу на підприємстві та 
використовувались зовнішніми користувачами для оцінки ефективності 
функціонування підприємств ІТ-сфери. Зокрема, для забезпечення 
ефективності процесу створення комп’ютерних програм необхідною є 
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розробка комплексної методики їх економічного аналізу на основі 
використання облікової інформації, яка має формуватись з урахуванням 
особливостей розуміння сутності комп’ютерних програм як одного із видів 
нематеріальних активів підприємства. 

На сьогодні особливу увагу слід приділяти розвитку економічного 
аналізу внутрішньостворених комп’ютерних програм також через те, що 
даний напрям наукових досліджень є досить новим і нерозвиненим, 
зокрема, в частині впливу визнання таких активів на ринкову вартість 
підприємства. Як відмічають з цього приводу Д.Е. Кьєсо, Дж.Дж. Вейгандт 
та Т.Д. Уорфілд, при обговоренні можливості появи в облікових 
стандартах США капіталізації витрат на розробку комп’ютерних програм, 
фінансові аналітики виступили проти, оскільки на їх думку витрати на 
розробку комп’ютерних програм мають визнаватись витратами періоду 
через швидке старіння програмного забезпечення [2 с. 693]. На нашу 
думку, при розрахунку загальних показників, що необхідні користувачам 
для аналізу процесу створення комп’ютерних програм, слід обов’язково 
враховувати обсяги капіталізованих витрат на створення комп’ютерних 
програм, а не лише витрат на їх дослідження та розробки, що визнані 
витратами періоду. 

Аналіз ролі витрат на дослідження та розробки комп’ютерних програм 
в умовах розвитку ринкової економіки дозволяє встановити, що їх 
значення в діяльності різних видів підприємств значно відрізняється. 
Існуючу ситуацію можна обґрунтувати тим, що хоча більшість світових 
компаній розробляють і використовують різні види програмних продуктів, 
не всі з них відносять витрати на їх створення до складу витрат на 
дослідження і розробки та здійснюють їх подальшу капіталізацію. Як 
наслідок, у окремих підприємств такі витрати або взагалі відсутні, чи 
займають у складі загальних витрат зовсім незначну частку, а 
внутрішньостворені комп’ютерні програми в обліку майже не визнаються. 
Проте, у окремих великих ІТ-компаній річні витрати на дослідження і 
розробки комп’ютерних програм складають мільярди доларів, наприклад, 
у компанії “Apple” [1] за 2013-2015 роки загальні витрати на дослідження 
та розробки зросли з 4,475 до 8,067 мільярдів доларів.  

Незважаючи на існування значної варіативності в ролі витрат на 
дослідження та розробки комп’ютерних програм в діяльності різних 
підприємств, в умовах розвитку сучасного конкурентного середовища для 
різних видів постачальників капіталу (інвесторів, інституційних інвесторів, 
позичальників) необхідно мати набір показників, які б дозволили їм 
приймати рішення щодо вибору об’єкту вкладення капіталу. З метою 
вирішення цієї проблеми нами виділено і обґрунтовано використовувати 
три групи показників (рис. 1). 
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 Виділені групи показників аналізу 

 процесу створення комп’ютерних програм 

І. Показники 
інтенсивність витрат на 
дослідження та розробки 
комп’ютерних програм 

ІІ. Показники 
наукоємності процесу 

створення комп’ютерних 
програм 

ІІІ. Показники 
ефективності процесу 

створення комп’ютерних 
програм 

 
Рис. 1. Запропоновані групи показників для аналізу ролі  
витрат на дослідження та розробку комп’ютерних  

програм в діяльності підприємств 
 
Розроблені показники дозволяють проаналізувати ефективність 

процесу створення комп’ютерних програм та його роль в функціонуванні 
підприємства, дозволяють визначити місце даного процесу серед інших 
бізнес-процесів підприємства та в розрізі сегментів діяльності 
підприємства. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ НАДІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
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ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НИМИ 

 
Задоволення потреб населення у житлі, поліпшення житлових умов 

життя населення є одним із найважливіших складників соціальної 
політики, що істотно впливає на демографічний і соціальний розвиток 
суспільства. Зважаючи на це, будівельні організації є важливими агентами, 
які забезпечують позитивні зміни у суспільстві. Розвиток таких агентів 
великою мірою залежить від їх фінансових можливостей.  

Методами фінансового забезпечення будівельних організацій є: 
бюджетне фінансування, кредитування, самофінансування, інвестування. 
Кожний із цих методів має свою особливість практичного застосування. 
При бюджетному фінансуванні враховуються умови визначення обсягів 
фінансування, періодичність передачі коштів, норми певних видів витрат 
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тощо. При кредитуванні визначаються умови надання кредитів, гарантії і 
терміни їх повернення, окупність і ефективність кредитів. При 
самофінансуванні та інвестуванні проводяться розрахунки доцільності й 
ефективності витрачення власних коштів, форми їх мобілізації [1, с.103]. 

Фінансове забезпечення будівельних організацій здійснюється 
методом самофінансування за рахунок внутрішніх джерел: прибутку та 
амортизаційних відрахувань. Через інфляційні процеси, що відбуваються в 
Україні, надмірний податковий тиск, прибуток може забезпечити лише 
обмежені обсяги інвестування. Тому активізація інвестиційної діяльності 
значною мірою пов’язана з підтримкою амортизаційного каналу 
мобілізації ресурсів. Амортизаційний фонд є одним з джерел коштів, які 
йдуть на розвиток підприємства. При раціональному плануванні 
нарахування зносу амортизаційний фонд може стати реальним джерелом 
інвестицій для оновлення виробничих фондів підприємства. На 
підприємствах галузі будівництва доцільно було б провести нову 
амортизаційну політику щодо житлових будинків шляхом впровадження 
нової амортизаційної ставки для житлових будинків або шляхом 
впровадження прискореної амортизаційної політики. Суть політики 
прискореної амортизації полягає в такому: списання підприємцями 
амортизації основного капіталу проводиться не в нормах, які відповідають 
фактичному зносу, а в завищеному розмірі, що призведе до штучного 
завищення витрат виробництва і до зменшення балансового прибутку на 
суму надлишково списаної амортизації. Підприємець сплачує податки 
лише з прибутку доступного для контролю, тобто показаного в звітах 
підприємства. Зменшення балансового прибутку автоматично вплине на 
зниження податків, які підприємець повинен був сплатити в державний 
бюджет. Реальний прибуток при цьому зросте на суму не сплачених 
податків [2, с.22]. 

З усіх методів фінансування особливо слід зупинитися на сутності й 
організації кредитування. Довгострокове і короткострокове кредитування 
здійснюють не тільки кредитні організації, але й інші фінансові інститути, 
у тому числі, страхові компанії в межах частини страхових резервів, 
недержавні пенсійні фонди й інвестиційні фонди з метою накопичення 
капіталу [3, с.63-64]. Найбільш розповсюдженим видом кредитування 
житлового будівництва є житлова іпотека. 

Фінансування процесу житлового будівництва методом інвестування 
охоплює зовнішнє (іноземні інвестори) та внутрішнє (страхові компанії, 
інвестиційні фонди, холдингові компанії, пайова участь юридичних та 
фізичних осіб в фінансуванні житлового будівництва тощо) інвестування. 

Дослідження і аналіз теоретичного й практичного матеріалу за 
проблемою фінансування житлового будівництва дає змогу стверджувати, 
що досить поширеним способом фінансування житлового будівництва є 
створення корпоративних утворень у вигляді холдингів. Це зумовлено 
рядом об’єктивних причин: вони здатні розширювати і модернізувати 
виробництво виключно за рахунок прибутків і власних засобів; вистояти у 
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жорсткій конкурентній боротьбі за ринки; за необхідності залучити великі 
розміри інвестиційних ресурсів, чого не можуть зробити, наприклад, малі 
підприємства [4, с. 55 – 56]. Отже, фінансування житлового будівництва 
можна здійснювати за рахунок власних та позичених коштів, 
використовуючи традиційні та спеціальні (проектні) системи і механізми. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Одним з найважливіших чинників підвищення ефективності 

діяльності підприємства є управління запасами. На сьогодні проблема 
оптимізації запасів є досить актуальною, оскільки  знаходження 
ефективних шляхів оптимізації запасів дає змогу суттєво зменшити 
витрати підприємства, підвищити ефективність та забезпечити отримання 
максимального прибутку. Саме тому вирішення проблеми підвищення 
ефективності управління запасами в сучасному середовищі вимагає 
переходу від традиційних методів управління до новітніх. 

Значний внесок у дослідження особливостей формування системи 
управління запасами здійснили такі вчені:В. І. Перебийніс [1], 
О. С. Бодаренко [2], О. А. Карпенко [3] та ряд інших. 

Управління запасами є складним процесом, від ефективності якого 
залежить можливість забезпечення достатнього рівня ліквідності і 
платоспроможності підприємства. Під управлінням запасами варто 
розуміти контроль за рухом запасів і прийняття рішень, які сприятимуть 
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зниженню загальних витрат на утримання запасів до мінімуму і 
максимізації забезпечення запасами виробничих потреб підприємства. 

Процес управління запасами складається із трьох етапів. На першому 
етапі здійснюють аналіз складу, структури, динаміки загальної величини 
запасів за підсумками попередніх періодів. Другий етап включає в себе 
оптимізацію загальної суми запасів. Третій – завершальний етап 
передбачає побудову ефективних систем контролю за рухом запасів на 
підприємстві. 

Найбільш розповсюдженими моделями управління запасами, що  
використовують в умовах ринкової економіки, є [4]: 

- Базова модель EOQ (Economicorderquantity) – це модель 
оптимального економічного розміру замовлення, який забезпечує 
мінімальну величину сумарних витрат та дає можливість мінімізувати 
видатки на зберігання запасів та допомагає визначити ефективну площу 
складських приміщень. Вся кількість одиниць замовлення надходить 
одночасно. Ця модель використовується більшістю підприємств 
розвинених країн в якості основи прийняття рішень по управлінню 
запасами.  

-   Модель виробничого замовлення – ця модель використовується, 
якщо запаси безперервно надходять і відновлюються через певний час, 
тобто вироби виготовляються і продаються одночасно. 

-  Модель управління запасами з фіксованим розміром замовлення – 
основним параметром цієї моделі є розмір замовлення, що має можливість 
визначити на скільки заповнено  об’єм  замовлення. 

-  Модель з фіксованим інтервалом часу між замовленнями – фіксація 
інтервалу часу між замовленнями визначає момент, коли слід здійснити 
замовлення на заповнення запасу. 

- Модель зі встановленою періодичністю поповнення запасів до 
постійного рівня –включає в себе елементи попередніх моделей, тобто є 
універсальною. Її сутність полягає в тому, що замовлення на матеріали 
здійснюються не тільки залежно від часу, а й з урахуванням точки 
замовлення. 

-  Модель "мінімум-максимум” – в даній моделі замовлення 
виконуються не через кожен заданий інтервал часу, а тільки за умови, що 
запаси на складі у цей момент виявилися рівними або менше 
встановленого мінімального рівня. 

Таким чином, застосування новітніх моделей управління запасами 
сприятиме максимізації прибутку та мінімізації витрат, що у свою чергу 
дозволить підвищити ефективність діяльності підприємства та досягнення 
його конкурентоспроможності на ринку. 
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ІНСТРУМЕНТИ ДІАГНОСТИКИ  У ФІНАНСОВОМУ УПРАВЛІННІ 
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Ринкові відносини підвищують відповідальність і самостійність 

підприємств в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність 
цих рішень залежить від об’єктивності, своєчасності, грамотності 
оцінювання  існуючого і  майбутнього  фінансового стану підприємства. 

Актуальність теми,  зумовлена об’єктивними потребами ринкової 
економіки діагностувати та оцінити фінансовий стан підприємства, 
виявити резерви та фактори  його покращення. 

Інструменти  діагностики  формують систему  що поєднує  між собою 
зовнішнє середовище і керуючу систему. З метою оптимізації 
управлінських рішень будь-яка інформація, що надходить ззовні, а також з 
об'єкта управління, повинна проходити етапи діагностики, що, в свою 
чергу, забезпечує підвищення якості та вірогідності інформаційної бази 
управління .  

Вихідна інформація, що надходить до системи діагностики 
фінансового стану, проходить стадії обробки та аналізу, після чого 
діагностика розділяється на два напрямки: діагностика стану і діагностика 
процесу. У результаті першого визначаються причини поточного 
фінансового стану підприємства, у результаті іншого -тенденції розвитку, 
які виступають в якості бази для побудови прогнозу розвитку 
підприємства на майбутнє [3,с.20]. 
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Таким чином, при діагностиці фінансового стану підприємства 
досліджується як статичний стан об'єкта, так і його розвиток у часі. Велике 
значення у встановленні причинно-наслідкових зв'язків появи кризи на 
підприємстві відіграє досвід попередніх періодів.  

Отримані результати формують аналітичну базу для прийняття 
управлінських рішень та надходять у систему управління. В свою чергу, 
система управління через прийняття та реалізацію управлінських рішень 
впливає на об'єкт управління, який с джерелом інформації із внутрішнього 
середовища,тобто є входом до системи діагностики. Ці елементи 
знаходяться у неперервному взаємозв'язку, створюючи замкнений цикл 
діагностики фінансового стану. 

Інструментами (методами) діагностики у фінансовому управлінні  
вітчизняних підприємств є : 

 - класичні методи аналізу господарської діяльності та фінансового 
аналізу: ланцюгових підстановок, арифметичних різниць, балансовий, 
виділення ізольованого впливу факторів, відсоткових чисел, 
диференціальний, логарифмічний, інтегральний, простих і складних 
відсотків, дисконтування тощо; 

- традиційні методи економічної статистики: середніх і відносних 
величин, групування, графічний, індексний та елементарні методи обробки 
рядів динаміки; 

- математично-статистичні методи вивчення зв'язків: кореляційний 
аналіз, регресійний  аналіз,  дисперсійний  аналіз,  факторний аналіз,  
метод головних компонентів, кластерний аналіз та ін. методи; 

- економетричні методи: матричні методи, спектральний аналіз, 
методи теорії виробничих функцій, теорії міжгалузевого балансу; 

- методи економічної кібернетики й оптимального програмування: 
методи системного аналізу, методи машинної імітації, лінійне 
програмування, нелінійне програмування, динамічне програмування тощо; 

- методи дослідження операцій і теорії прийняття рішень: методи 
теорії графів, метод дерев, теорія ігор, теорія масового обслуговування, 
методи сітьового планування й управління [1,с.12]. 

Окремо хочеться виділити групу інструментів експрес-діагностики 
фінансового стану підприємства і оцінки ймовірності банкрутства  за 
моделями Е. Альтмана, О. Терещенка, У. Бівера, R-модель, Р. Ліса, 
Г. Спрінгейта, Таффлера, Р. Сайфуліна і Г. Кадикова (рейтингового числа), 
Ж. Конана і М. Гольдера [2,с.22].  

При цьому слід зазначити, що  більшість   інструментів експрес-
діагностики фінансового стану підприємства і оцінки ймовірності 
банкрутства  для вітчизняних підприємств не підходять, так як побудовані 
на основі вивчення поведінки компаній в умовах західного розвитку, що не 
відповідає умовам розвитку економіки України.  

Побудова багатофакторних моделей для української економіки досі 
залишається проблемною, по-перше, через нестабільність і недосконалість 
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нормативно-законодавчої бази банкрутства українських підприємств;  по-
друге, через відсутність урахування багатьох факторів, що впливають на 
фінансову стійкість підприємств; по-третє, через необ’єктивні дані 
стосовно статистики банкрутств.   
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«ОРГАН УПРАВЛІННЯ  
ПЕРСОНАЛОМ» – ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ 

 
На сьогоднішній день немає жодного підприємства, яке б у своєму 

функціонуванні не застосовувало такого елемента як персонал. Практично 
у структурі кожного об’єкта підприємницької діяльності є відповідні 
служби, які здійснюють роботу із персоналом. Розглянемо, що конкретно 
науковці трактують під конкретним функціональним підрозділом (табл.1). 

Таблиця 1 
Етимологія поняття «підрозділ управління персоналом»* 

Підрозділи Автори, 
джерела 

Трактування 

Відділ 
персоналу 

Положення 
«про відділ 
персоналу» 

Спеціалізований структурний підрозділ суб’єкта 
господарювання, створений з метою забезпечення 
ефективного управління кадрами. 

Кадрова 
служба 

Козак К.Б.,  
Рубан Ю.О. 

Це сукупність спеціалізованих структурних 
підрозділів у сфері управління підприємством разом 
із зайнятими у них посадовими особами (керівники, 
фахівці, виконавці), покликаними управляти 
персоналом у межах обраної кадрової політики [1, 
C.25]. 

Відділ 
кадрів 

Типові 
положення «про 
відділ кадрів» 

різних 

Виконує загальні та конкретні функції управління 
персоналом об’єкта, на якому вона створена чи 
функціонує. 
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Підрозділи Автори, 
джерела 

Трактування 

підприємств 
Департамент 
управління 
персоналом 

Типові 
положення «про 
департамент 
управління 
персоналом»  

Його метою є забезпечння управлінського процесу 
щодо наймання, відбору, використання персоналу на 
підприємстві. Створюється переважно на великих 
підприємствах. 

Відділ 
організації 
праці 

Данюк В. М., 
Гусарова О. С.  

Відділ, який забезпечує процес економічно й 
соціально обґрунтованого поєднання в оптимальних 
пропорціях робочої сили, знарядь і предметів праці 
та створення умов для їх ефективного використання 
і досягнення мети виробництва [2, С.35 ; 3,  C.14]. 

Служба 
персоналу 

Смутчак З. В. Служба персоналу бере пряму й безпосередню 
участь у створенні організацією цінностей, завдяки 
яким вона досягає мети, реалізує свою місію [4]. 

Відділ 
людських 
ресурсів 

Пучкова С. Спеціальний структурний підрозділ, який 
займається проектуванням, упровадженням, 
оцінкою і коректуванням системи управління 
персоналом [5, С.351]. 

Відділ 
розвитку 
персоналу  

Збрицька Т. П., 
Савченко Г. О., 
Татаревська М.С.

Відділ, що пов’язаний з підготовкою співробітників 
до виконання нових функцій, заняття нових посад, 
розв’язання нових задач [6, С.31]. 

Відділ HR 
(Human 
Resource) 

Руденко О. М., 
Усаченко Л. М., 
Штурхецький 

С.В. 

Відділ HR забезпечує розвиток кадрового 
потенціалу, сприяння різносторонньому, 
професійному внеску персоналу в досягнення 
спільних цілей організації [7 , С.15]. 

Орган 
управління 
персоналом 

Розвинуто 
автором 

Спеціалізований відокремлений структурний 
елемент апарату управління підприємством, який 
спеціалізується на керуванні персоналом, щодо 
ефективного його застосування  з метою досягнення 
цілей підприємства. 

* Систематизовано автором на підставі [1-7] 

Отже, орган управління персоналом може набувати форм від 
найпростішої до складної. Спрощена форма не вимагає створення органу 
управління персоналом. Усі функціональні обов’язки з праці делегуються, 
як суміжні, іншим спеціалістам. Проста форма в штаті служби персоналу 
виділяє 1-5 працівників. Щодо складної структури, то до її складу можуть 
входити спеціалізовані підрозділи, служби, тощо. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ 
ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Невід’ємною умовою успішної діяльності підприємства є підвищення 

конкурентоспроможності продукції за рахунок зниження витрат на 
виробництво чи підвищення споживчих якостей продукції. Забезпечення 
ефективного розвитку залежать від виваженості управлінських рішень, які 
базуються на якісному інформаційно-аналітичному забезпеченні. Для його 
формування використовуються облікові інструменти, а обгрунтування — 
аналітичні та методичні інструменти. В зв’язку із цим особливого значення 
набуває дослідження підходів до формування аналітичного інструментарію 
управління витратами діяльності підприємства з метою створення 
передумов для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 

Система бухгалтерських рахунків передбачає вертикальну 
(ієрархічну) та горизонтальну (інформаційні зв'язки) структуру. 
Горизонтальні зв'язки проявляються через кореспонденцію рахунків, 
виражену подвійним записом даних про факти господарської діяльності. 
Вертикальні зв'язки виражені в підпорядкуванні інформаційних рівнів 
синтетичного та аналітичного обліку - синтетичних і аналітичних рахунків. 

Вертикальний розріз в інформаційній системі бухгалтерського обліку 
представляє собою структуру, що складається з кількох рівнів, кожний з 
яких виконує свої інформаційні функції в системі управління 
підприємством. Однак, можливим є виділення четвертого і більш низьких 
рівнів аналітичного обліку в залежності від ступеня деталізації даних про 
господарські операції. 

Удосконалення системи аналітичного обліку витрат діяльності 
підприємства передбачає диверсифікацію аналітичних рахунків, їх 
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побудову відповідно до об'єктів витрат, у розрізі яких надана інформація 
буде адекватною для висновків і управлінських рішень. 

Вартує уваги запропонована С. Головим 9-значна кодифікації, яка 
включає об'єкт витрат, контрольованість, статтю витрат, структурну 
одиницю, функцію та діяльність [1, с. 414]. Тобто для налагодження 
управлінського обліку витрат діяльності підприємствам аналітичні 
рахунки доцільно формувати таким чином: 

перші дві цифри  - синтетичний номер рахунку витрат; 
третій-четвертий символ - відповідний центр відповідальності; 
п’ятий - код кожного процесу; 
шостий - код конкретного виду продукції, собівартість якого 

формується; 
сьомий - елемент витрат, для зручності формування звіту про 

фінансові результати; 
восьмий - означатиме однорідну групу об'єктів витрат (наприклад, 

матеріали). 
дев’ятий - первинний об'єкт витрат, що були понесені для 

виготовлення конкретного виробу (партія ТМЦ тощо). 
Базовим джерелом для формування повної інформації про об’єкти 

витрат має стати управлінський облік, оскільки саме в ньому інформація 
формується оперативно і є максимально наближеною до виробничих 
реалій. В подальшому ця інформація буде відповідним чином 
відкоригована і відображена у фінансовому обліку у відповідні строки.  

Проте К. Безверхий зазначає, що «використання одних і тих самих 
знаків для фінансового й управлінського обліку вносить плутанину в 
кодування й кореспонденцію рахунків» [2, с. 17]. Вважаючи , що така 
методика породжує проблему синхронізації різних видів обліку.  

Запропонована методика синхронізована з Планом рахунків і 
водночас автономна в частині часу, інтервалу й ступеня деталізації витрат, 
може використовуватися для будь-якої статті витрат, бо навіть якщо у 
виробництві певного виду продукції використовувалися неоднакові запаси, 
різнилися основні засоби, ця методика все одно дасть змогу визначити 
«вклад» кожного центру витрат й навіть окремих, його частин. 

Наголосимо, що в тих  підприємствах, в яких впроваджена та успішно 
функціонує комплексна автоматизація облікової роботи, при застосуванні 
цієї методики можна використовувати принцип ієрархічних гілок, коли 
користувач може бачити дані лише про ті витрати, які його цікавлять, 
наприклад за певним процесом чи видом продукції. Водночас  інформація 
про решту витрат є «згорнутою», і не відволікає увагу. 

 
Література 

1. Голов С.Ф. Управлінський облік. [Підручник]. – 2-ге вид. 
/ С.Ф. Голов. – К.: Лібра. – 2004. – 704 с. 2. Безверхий К. Організація 
первинного обліку непрямих витрат промислових підприємств / 
К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 2. – С. 16-23. 



110 

Олеськів Ю.М., 
студ. гр. ОА-43, 

Національний університет «Львівська політехніка». 
Науковий керівник – Нашкерська М.М., 
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу 

 
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ 
БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ 

 
В умовах ринкових відносин економіка України потребує значних 

змін у всіх її сферах. Актуальним питанням залишається також 
вдосконалення системи безготівкових розрахунків. Це можна пояснити 
тим, що безготівкові розрахунки, порівняно з готівковими мають ряд 
переваг. Правильна організація системи безготівкових розрахунків сприяє 
покращенню функціонування як окремих суб’єктів господарської 
діяльності, так і економіки в цілому.  

Організація безготівкових розрахунків в Україна регламентується 
Законами України «Про банки і банківську діяльність» та «Про 
Національний банк України». Сама ж деталізація умов здійснення 
безготівкових розрахунків визначається затвердженою Національним 
банком України інструкцією від 29.03.2001 р. «Про безготівкові 
розрахунки в Україні в національній валюті». 

Для проведення безготівкових розрахунків та зберігання власних 
коштів підприємство повинне відкрити поточні рахунки в банку, що 
полегшуватимуть безперебійне здійснення виробничо-фінансової 
діяльності. З огляду на сьогоднішній стан економіки України постійного 
моніторингу потребує банківська системи, оскільки вона здійснює 
нагромадження фінансових ресурсів та контролює їх ефективне 
використання. І хоча за останні роки спостерігається тенденція до 
зростання кількості клієнтів банку, які відкривають поточні і депозитні 
рахунки, системна нестабільність економіки підриває довіру до надійності 
банків та їх платоспроможності.  

В активному поширенні безготівкових розрахунків та розвитку 
платіжної системи зацікавлені як банківські установи, так і держава, 
оскільки їх використання зменшує потребу в грошових знаках держави та 
дозволяє контролювати цільове використання грошових мас. Крім того, 
акумулювання грошових коштів у платіжній системі дає змогу 
використовувати їх для потреб прямого банківського кредитування 
суб’єктів господарської діяльності [2]. 

Отже, безготівкові розрахунки – перерахування певної суми коштів з 
рахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а також перерахування 
банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених 
ними готівкою в касу банку, на рахунки одержувачів коштів [1]. При 
здійсненні безготівкових операцій застосовують такі види розрахункових 
документів: платіжне доручення, платіжна вимога-доручення, 
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розрахунковий чек, акредитив, меморіальний ордер, платіжна вимога 
тощо. Вони дають змогу контролювати виконання договірних зобов’язань 
як з боку одержувача коштів, так і платника.  

Безготівкові розрахунки мають такі переваги: 
- дозволяють зменшити витрати, пов’язані з перевезенням готівки, її 

обліком та зберіганням; 
- пришвидшують розрахунки за товари і послуги чи погашення 

зобов’язань, що дає змогу покращити ділові відносини між суб’єктами 
господарювання; 

- сприяє безперервному кругообігу коштів, оскільки залежність між 
готівковим і безготівковим оборотом зумовлює перехід грошей з однієї 
сфери в іншу, коли грошові знаки перетворюються в депозит в банку, і 
навпаки [3]. 

Таким чином, без розрахунків між суб’єктами господарської 
діяльності неможливо уявити функціонування економіки і вирішальне 
місце належить саме безготівковим розрахункам, які здатні забезпечити 
надійність, економічність та своєчасність платежів. Дотримання 
принципів, форм та правил здійснення розрахунків забезпечує чітку їх 
організацію, знижує дебіторську та кредиторську заборгованість, сприяє 
зміцненню розрахунково-платіжної дисципліни, господарського 
розрахунку та підвищенню ефективності господарської діяльності. 
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м’янчук. – Ост рог : Видав ництво Національного університету 
«Острозька академія», 2014. – Випуск 27. – С. 121–124. 
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НАПРЯМ 4. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
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ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН В ПРОЦЕСІ 
НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ (ВІДМІННИХ ВІД АУДИТУ)  

Структура договору на проведення аудиту та договору надання інших 
аудиторських послуг є подібною. Відмінностями таких договорів, перш за 
все, є зміст основних положень розділів: буде різниця у предметі договору, 
відповідальності сторін, порядку виконання робіт та здійсненні 
розрахунків за надані аудиторські послуги. Для того щоб уникнути 
неправильного розуміння сторонами взятих на себе зобов'язань, умов їх 
виконання та прийнятого ступеня відповідальності, необхідно 
максимально чітко обумовити в договорі всі ключові аспекти взаємодії, які 
виникають у зв'язку з його укладанням. 

Послуги як предмет договірних зобов’язань в сфері аудиторської 
діяльності мають цілу низку ознак. У теоретичному плані спірним 
залишається питання про співвідношення понять «предмет договору» та 
«об’єкт договору». Розмежування понять «об’єкт» і «предмет договору» 
відносно до зобов’язань з надання аудиторських послуг не є 
обґрунтованим. Поняттям «дія у вигляді послуги» охоплюється послуга і 
як процес, і як продукт праці, тобто використовується саме економічне 
поняття послуги. Аналіз правової природи послуги дозволяє визначити, що 
послуга є вид блага, яка слугує засобом задоволення потреб шляхом 
здійснення дій, не пов’язаних зі створенням (переробкою) речі одним 
суб’єктом, корисні якості якого (блага) і досягаються у результаті законної 
діяльності на комерційній основі.  

З точки зору Закону України «Про аудиторську діяльність» [1]  в 
контексті аудиту після проведення перевірки передбачено видачу 
аудиторського висновку, що тим самим передбачає матеріалізацію 
результату послуги. Відносини тут виникають не з приводу створення речі, 
а з приводу здійснення певного виду діяльності, шляхом здійснення дії, яка 
належить до оплати. Це також підтверджується зобов’язанням клієнта 
виплатити грошову винагороду виконавцю за проведення аудиту та 
надання інших послуг, незалежно від результатів аудиту. Що стосується 



113 

певних аудиторських послуг (супутніх та інших), то недосягнення 
передбаченого у договорі результату послуги (напр., відновлення 
бухгалтерського обліку) буде оплачуватись у розмірі винагороди, яка 
передбачена угодою сторін. У зобов’язаннях підрядного типу сплачується 
досягнутий позитивний результат, що не завжди характерно для 
аудиторських послуг та очікувань клієнта. Аудитор може надати 
негативний висновок, який є об’єктивним,свідчить про якісне надання 
послуги, проте не є позитивним (бажаним) для клієнта. 

Сутність послуги визначає предмет конкретного договірного 
правовідношення у силу принципу диспозитивності правового 
регулювання і принципу свободи договору, який дозволяє суб’єктам у 
встановлених законом межах визначати права і зобов’язання, а саме 
передбачити у договорі положення, які перетворять такий договір у 
зобов’язання, спрямоване на досягнення виконавцем певного результату, 
При цьому ці положення договору не повинні бути у протиріччі самій 
правовій природі даної послуги. 

Специфікою договірних відносин при наданні аудиторських послуг є 
неможливість відразу оцінити замовником якості  надання тієї чи іншої 
послуги. Це право може бути реалізовано лише професійною організацією, 
яка здійснює контроль якості – Аудиторською палатою України» [2] , а 
також у процесі судового розслідування, яке може виникнути за 
результатами неякісного виконання послуги та позову з боку клієнта або 
третіх сторін – користувачів результатів роботи аудитора. 

Ще однією особливістю договору про надання аудиторських послуг 
від інших є неформальне врахування інтересів третьої сторони при 
погодженні договору, поява якого пов’язана з відповідальністю аудитора 
при виконанні супутніх та інших послуг не лише перед замовником, але і 
перед користувачами фінансової інформації при нанесенні їм шкоди у 
результаті неякісного виконання послуги. Для цього принципово важливе 
значення має чітко сформульований предмет аудиторської послуги, від 
якого залежить її якість, та безконфліктність взаємовідносин виконавця із 
замовником. 

Загальною рисою договорів про надання аудиторських послуг є їх 
фідиціарний характер, тобто такі відносини характеризуються (хоча і у 
різному ступені) наявністю особистих і конфіденційно-довірливих 
відносин. Фідуціарність договору складається з комплексу прав та 
зобов’язань, які закріплені не лише законодавством, але і професійно 
етичними нормами аудитора.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  В УКРАЇНІ 

 
Перехід економіки України на ринкові шляхи призвів до 

радикальних змін в плануванні, обліку та контролю виробничо-
господарської діяльності, трансформації системи управління 
комерційними організаціями. Зовсім іншими стали цілі підприємництва, 
засоби їх досягнення, економічна основа суспільства. Аудит є 
обов’язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової 
економіки кожної країни.Аудит в Україні фактично відбувся як професія й 
окремий вид інтелектуального бізнесу. Подальший його розвиток 
обумовлений ринковим спрямуванням економіки країни, необхідністю 
незалежного об’єктивного контролю господарської діяльності підприємств 
і професійного підтвердження достовірності їх фінансової звітності в 
інтересах власників, користувачів та зацікавлених сторін [2,с.20]. 

Метою написання даної статті є дослідження сучасного стану, 
проблем  та перспектив розвитку аудиту в Україні. 

Аудиторські послуги стали більш диверсифікованими, зокрема на 
даному етапі в основному, надаються такі види аудиторських послуг: аудит, 
супутні аудиту послуги, оглядова перевірка, операцій на перевірка, 
компіляція. Ринок видів  аудиторських послуг в Україні розширився та 
диференціювався за напрямами та інтересами замовників. 

На сьогодні аудиторські фірми України можуть надавати достатньо 
широкий спектр послуг, тому окреслення кола безпосередньо 
аудиторських послуг вважаємо однією з найважливіших сучасних проблем 
теорії аудиту. 

Із вищесказаного можна зробити висновок, що в аудиторській 
діяльності в нашій державі разом з певними надбаннями, існує і коло 
проблем, пов’язаних із використанням і подальшим розвитком аудиту. 
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Заслуговують на увагу і потребують вирішення найближчим часом такі 
проблемні питання аудиту: 

1. Відомий американський журнал «Forbes» склав рейтинг країн з 
найменш розвиненою економікою, де Україна знаходиться на 4 місці серед 
177 країн, поступившись Мадагаскару, Вірменії та Гвінеї. Головна 
проблема держави, на думку експертів, це «непрозоре» державне 
управління та корупція, та ще певна кількість суттєвих проблем. 

Для вирішення цих проблем варто навести деякі шляхи їх подолання 
та перспективи розвитку аудиту в Україні: 

1) «детінізація» економіки України, відповідно зі зменшенням 
обсягів «тіньового» бізнесу значення аудиту зростатиме; 

2) розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські 
послуги шляхом вивчення міжнародного досвіду з цього питання; 

3) підвищення престижу аудиторської професії, надання впевненості 
у відповідності ціни якості роботи аудитора; 

4) розробка внутрішньо-фірмових методик аудиту, робочої 
документації; 

5) розробка типових методик аудиторської перевірки у розрізі 
галузей їх функціонування; 

6) скасування штучно вмонтованих елементів закордонної теорії та 
практики, які не тільки не мають обґрунтованого змісту, але й суперечать 
реальним потребам обліковців-практиків[3, с.222 ]. 

Таким чином, приведення в дію всіх перелічених перспектив надасть 
змогу створити оптимальне середовище для ефективного розвитку аудиту 
в Україні, зокрема підвищити конкурентоспроможність вітчизняних фірм; 
налагодити процес звітності окремих підприємств, прозорість і доступність 
інформаційного забезпечення; підвищити ефективність у сфері 
бухгалтерського обліку. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ  

ВИТРАТ НА ІННОВАЦІЇ 
 
Ринкові відносини зумовлюють необхідність формування нового 

механізму контролю, який є невід’ємною, постійно діючою функцією 
системи управління. Контроль з позиції практики є одним з 
найважливіших важелів за допомогою якого здійснюється вплив на 
господарську діяльність підприємства. Незважаючи на доволі вагомі 
наукові напрацювання, існуюча система у повній мірі не відповідає 
сучасним вимогам у зв’язку з недосконалістю організаційно-методичного 
забезпечення внутрішнього контролю, в тому числі недостатньо 
розроблені аспекти внутрішнього контролю в системі управління 
витратами на інновації. Так, проф. Ф.Ф. Бутинець справедливо зазначає 
«…сьогодні питання обліку та контролю витрат з метою зниження 
собівартості продукції знаходиться поза увагою керівників підприємства та 
бухгалтерів. Забезпечити рентабельність роботи підприємства у першу 
чергу прагнуть за рахунок високих відпускних цін, а не за рахунок 
економії витрат виробничих ресурсів. Однак, це ненадійний і 
безперспективний спосіб вирішення проблем виживання 
підприємства» [1, с. 308].  

На нашу думку, внутрішній контроль витрат на інновації повинен 
включати три основні аспекти перевірки: 

- організаційний – передбачає аналіз таких питань, як: наявність 
організаційно-управлінських засад здійснення інноваційного процесу в 
рамках конкретного підприємства; відповідність системи управління 
інноваційним процесом вимогам, об'єктивно зумовленим складністю того 
чи іншого заходу інноваційного характеру; наявність фінансово-
економічних і технічних можливостей здійснення інноваційного процесу 
на підприємстві; 

- технологічний – передбачає, перш за все, виявлення належного 
виконання технологічних вимог до виробництва конкретної інноваційної 
продукції, дотримання всіх норм технічної документації на кожній стадії її 
виготовлення; 
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- економічний – передбачає облікову сторону відображення 
інноваційного процесу і має три напрями: перевірка витрат на інновації; 
перевірка джерел їх фінансування; оцінка економічної ефективності витрат 
на інновації. 

Актуальність першого напрямку економічної складової – перевірка 
витрат на інновації – пояснюється головним чином фактором ефективності 
інноваційної діяльності. Не менше важливим є і правомірність віднесення 
(не віднесення) тих або інших витрат на заходи інноваційного характеру. 
Контроль джерел фінансування витрат на інновації набуває особливого 
значення у випадках використання в якості даних джерел комерційного 
кредиту і прибутку підприємства. У першому з цих випадків перевірка 
може бути здійснена в інтересах кредиторів, коли контролер (аудитор) 
повинен підтвердити цільове використання позикових коштів, у другому – 
в інтересах податкових органів, зокрема контроль (аудит) прибутку як 
об'єкта оподаткування з позицій об'єктивності застосування податкових 
пільг. 

У процесі дослідження економічної літератури, нами було виявлено 
ряд проблем, які стосуються методики та організації контролю витрат на 
інновації: 

1. Розгляд контролю витрат на інновації як однотипного поняття без 
врахування галузевої специфіки. Тобто, відбувається стандартизація 
об’єктів контролю витрат на інновації, що є негативним чинником під час 
його здійснення. У результаті виробництва різних за призначенням та 
технологічним процесом продуктів (товарів, робіт, послуг) 
унеможливлюється проведення контролю за однотипним шаблоном. 

2. Вивчення витрат на інновації та його контролю з точки зору 
менеджменту (тобто розробка теоретичних основ для управління), 
відсутність досліджень інших економічних галузей знань (облік, контроль, 
аналіз). Традиційно в теорії інноваційного менеджменту контроль витрат 
на інновації включає: 1) підготовку календарного графіку для контролю 
витрат, який включає найменування планових робіт, об’єми і планові 
витрати за роботами, періодами і підрозділами; 2) постійне спостереження 
за ходом робіт і розмірами витрат за допомогою облікових даних; 
3) неперервне виявлення відхилень від планових показників виконання 
робіт і розмірів витрат відносно прийнятих завдань, лімітів і нормативів; 
4) негайний аналіз і оцінку відхилень; 5) інформування керівництва, 
відповідальних за відповідні ділянки робіт, про виникнення відхилень (не 
рідше одного разу в місяць, щоб можна було оперативно приймати міри за 
вдосконаленням ходу робіт) [2, с. 338]. Проте, ми вважаємо, що витрати на 
інновації необхідно розглядати з різних економічних галузей знань (облік, 
контроль, аналіз), особливо облікових, оскільки інформація, відображена в 
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облікових звітах використовується безпосередньо для цілей управління. 
3. Складність відображення витрат на інновації в частині контролю. 

Виокремлення витрат, які були понесенні для виготовлення інноваційної 
продукції з загального обсягу витрат підприємства є, на наш погляд, 
визначальною проблемою у методиці здійснення контролю. Це 
спричинено тим, що інноваційна продукція не розглядається як окремий 
об’єкт бухгалтерського обліку, а тому витрати на її підтримання та 
постійне удосконалення відносять до витрат діяльності та капітальних 
інвестицій, що не дає змоги для чіткого контролю за ними. Проте оцінка 
рівня витрат на інновації як окремого об’єкту обліку та присвоєння їм 
відповідного рахунку є не доцільним, оскільки це ускладнюватиме роботу 
бухгалтерського персоналу, а витрати на інновації можуть носити двоякий 
характер, що призведе до подання недостовірної інформації 
управлінському персоналу та власникам. Вирішенням окресленої 
проблеми можливе за рахунок створення ряду внутрішніх звітів, які будуть 
відображати дані про понесені витрати. 
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АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ АУДИТУ ТА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 
Одним із важливих шляхів удосконалення методики аудиту є 

використання в процесі аудиторської перевірки аналітичних процедур та 
моделювання аудиторського процесу. Зазначені процедури є важливими як 
для зовнішнього, так і для внутрішнього аудиту. Основною проблемою є 
нерозуміння суті цих процедур та асоціювання їх лише з аналізом 
фінансового стану підприємства. 

Проблеми становлення, розвитку застосування аналітичних процедур 
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в аудиті знайшли відображення в роботах таких вітчизняних вчених, як: 
В. Бондар, Ф. Бутинець, О. М. Бунда, А. Герасимович, П. О. Куцик, 
Є. Мних, В. С. Рудницький, К. І. Редченко,  К. С. Сурніна, В. О. Шевчук, а 
також зарубіжних: Р. Адамса, Ш. Алібекова, Дж. Робертсона, 
А. Шеремета, Л. Шнайдермана та інших науковців.  

Аналітична процедура являє собою різновид аудиторської процедури, 
що  суть якої в аналізі і оцінці отриманої аудитором інформації, 
дослідженні найважливіших фінансових і економічних показників 
економічного суб'єкта, що перевіряється, з метою виявлення незвичайних 
або невірно відобрадженних в  бухгалтерському обліку фактів 
господарської діяльності, а також з'ясування причин помилок і 
перекручень. 

Проведення аналітичних процедур дає аудитору більше необхідної 
інформації, ніж детальне тестування [4]. До основних методів аналітичних 
процедур належать: числові та процентні порівняння; коефіцієнтний 
аналіз; аналіз, заснований на статистичних методах; регресійний аналіз та 
інші. 

Застосовуючи ці методи, аудитор проводить: 
─ порівняння фактичних показників із плановими 

(кошторисними) (відхилення можуть свідчити про певні виробничі збої, 
порушення системи постачання, погіршення платіжної культури покупців); 

─ порівняння показників звітного періоду з показниками 
попередніх періодів (різкі коливання мають привернути увагу аудитора: 
вони можуть бути пов'язані зі зміною економічних умов чи похибками 
фінансової звітності); 

─ порівняння фактичних фінансових показників з визначеними 
аудитором прогнозними показниками; 

─ обчислення коефіцієнтів фінансового стану організації й аналіз 
їх динаміки (на основі аналізу аудитор робить важливі висновки про 
життєздатність клієнта); 

─ порівняння показників економічного суб'єкта, що 
перевіряється, із середньогалузевими даними (значні відхилення повинні 
вивчатись аудитором, однак необхідно враховувати розбіжності в 
обліковій політиці підприємств, економічних умовах і можливій 
специфічності продукції, що випускається окремими підприємствами);  

─ порівняння даних про клієнта з очікуваними результатами за 
допомогою нефінансових даних (кількість реалізованої продукції, 
відпрацьовані години тощо). Тут важлива впевненість у точності цих 
нефінансових даних [3]. 

Аналітичні процедури описані окремо у Міжнародних стандартах з 
аудиту,що підкреслює їхню важність. Також вони дозволяють аудитору 
визначити характер, час і рівень інших аудиторських процедур. 

Особливу значимість відіграють аудиторські процедри у процесі 
формування висновків так званій завершальній стадії. Висновки, зроблені 
в результаті таких операцій, використовуються для підтвердження 
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висновків, сформованих під час аудиту окремих частин або елементів 
фінансової звітності підприємства, і допомагають скласти цілісне уявлення 
про достовірність фінансової звітності підприємства [2]. 

Для виконання вказаних процедур можуть використовуватися різні 
методи, починаючи від простих порівнянь - до комплексного аналізу із 
застосуванням складних статистичних методів. Аналітичні процедури 
можна застосовувати до консолідованих фінансових звітів, фінансових 
звітів компонентів і до окремих елементів фінансової інформації. Вибір 
аудитором процедур, методів і обсягу їх застосування є справою 
професійного судження. Діапазон існуючих аналітичних процедур дуже 
широкий - від простого порівняння до складних математичних моделей з 
кількома змінними. 

Отже, на сьогоднішній день аналітичні процедури впевнено 
завойовують своє місце в аудиті, оскільки дають змогу виявити значну 
кількість викривлень фінансової звітності. Складність аналітичних 
процедур окупається ефективністю. Аналітичні процедури проводяться 
аудитором протягом усього процесу аудиту, що дозволяє підвищити його 
якість і скоротити трудовитрати.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
В умовах формування ринкових відносин виникла потреба у створенні 

незалежного фінансового контролю, тобто аудиту. Ця форма контролю 
набула значного поширення у світовій практиці.  
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На сьогоднішній час Україна на шляху до вступу у Європейський 
Союз, тому важливою ланкою економічного піднесення  нашої країни є 
розвиток аудиторської діяльності. 

Наукову базу дослідження  розвитку незалежного аудиту становлять 
численні праці відомих вітчизняних вчених, таких як: Н.І. Дорош [1], Л.П. 
Кулаковська [2], Б. Ф. Усач [4] та ін. 

На даному етапі аудиторська діяльність в Україні належним чином не 
розвивається і цьому передує ряд причин. 

Як слушно зазначає Мусіхіна Г. М., насамперед, це проблема довіри 
до незалежного аудитора. Користувачі фінансової звітності не відносяться 
з належною довірою до висновку аудитора, не дивлячись на вимогу 
законодавства щодо обов’язкового підтвердження аудитором показників 
фінансової звітності. Така недовіра викликана, в першу чергу, відсутністю 
контролю над якістю наданих послуг на державному рівні [3, с. 1].  

На даний момент в Україні існує безліч малих і середніх підприємств, 
які не можуть дозволити собі скористатися послугами перевірених 
аудиторських фірм. Такі підприємства змушені звертатися до приватних 
аудиторів і, відповідно, ризикують отримати неякісні аудиторські послуги. 

Як стверджує Усач Б. Ф., до проблем розвитку аудиторської 
діяльності в Україні слід також віднести і те, що аудиторська діяльність є 
досить новою сферою, відповідно, ще однією проблемою розвитку 
аудиторської діяльності є недостатня кількість спеціальної літератури та 
посібників з проведення аудиту. Це негативно впливає на формування його 
методології [4, с. 4]. Внаслідок цього формується і наступна проблема – 
недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів. 

Щодо перспектив розвитку якості наданих аудиторських послуг, то 
доцільно запровадити єдині ціни на здійснення таких послуг, оскільки це 
змусить аудиторські фірми покращувати якість своїх послуг та 
формуватиме реальну конкуренцію на ринку. 

Здійснення аудиту на практиці займає досить багато часу, що є 
негативним як для користувачів, оскільки вони є частково обмежені у 
роботі під час здійснення аудиту, так і для аудиторів, які безпосередньо 
проводять аудит. Наявність аудиторських комп’ютерних програм 
сприятиме суттєвому зменшенню завантаженості аудитора, а відтак 
скоротить час на надання аудиторських послуг. Також рекомендується 
створити чітку структуру аудиторського звіту, оскільки це досить вагомий 
документ і у ньому відображається важлива фінансова інформація. Чітка 
структура звіту давала б більший обсяг інформації, що може вплинути на 
прийняття управлінських рішень. 

Отже, для покращення та прискорення розвитку аудиторської 
діяльності в Україні, необхідно: підвищувати рівень підготовки аудиторів; 
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сприяти розвитку комп’ютеризації аудиту; застосовувати страхування 
професійної відповідальності аудитора перед клієнтом. Також для 
ефективної інтеграції системи аудиту у Європейський Союз 
рекомендується привести нормативну базу регулювання аудиторської 
діяльності у відповідність до європейських вимог. 
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АУДИТ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Інтеграція в європейське співтовариство передбачає формування 
багатьох областей в українській економіці. Одним з найважливіших 
напрямків в економіці є формування контрольного середовища в країні, 
важливим елементом якого є аудит управлінської діяльності. Процесу 
розвитку аудиту управлінської діяльності в Україні перешкоджає низка 
чинників і обставин, а саме: недосконалість законодавства з аудиту 
управлінської діяльності, а також відсутність методики з проведення та 
документування управлінського аудиту. 

Проблеми формування, розвитку аудиторської діяльності в Україні 
представлені в наукових праць і публікацій таких вчених, як Е. А. Аренс, 
Дж. К. Лоббек, Джек С. Тімоті, Дж. Лоуверс, М. Т. Білухи, В. Рудницького, 
Л. Полякової, С. Ф. Голова, А. М. Герасимовича, Г. М. Давидова, Н. І. 
Дорош, С. Я. Зубілевич, А. М. Кузьмінського, М. Д. Корінько [1-2, 5-8]. На 
основі аналізу літератури, можна зробити висновок, що вчені не мають 
єдиної думки про природу аудиту діяльності управління та сутність його 
методології. 

Основна мета дослідження є вивчення теоретичних основ визначення 
сутності управлінського аудиту, його види та категорії оцінки 
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управлінської діяльності. Це допоможе сформувати аудиторські програми 
спрямованих на оцінку роботи управлінського персоналу та виявлення 
досягнутих результатів управлінської діяльності. 

Розкриття терміну аудит в Україні відбулося у зв'язку з прийняттям 
Закону України «Про аудиторську діяльність» [3, с. 243], в якому містяться 
лише загальні вимоги про діяльність аудиту, тому невирішеним питанням 
залишається проблема нормативно-правового тлумачення аудиту 
управлінської діяльності. В українській економічній літературі дефініція 
«аудит управлінської діяльності» описується через призму: аудиторського 
контролю; користування інформацією тільки працівниками управління 
підприємства; функцій, якими є не тільки поточний контроль за 
господарськими операціями, а й аналіз, прогнозування, контроль та 
реалізація інших функцій управління. 

Аспектом, який викликає виняткову увагу, є взаємозв'язок між 
аудитом ефективності, аудитом програми та управлінським аудитом. 
Зокрема, аудит ефективності - це безперервний процес моніторингу та 
звітності про виконання програми. Оцінка ефективності зосереджує увагу 
на те, чи досягнуто мети або вимоги програми. Цей вид аудиту може 
послужити попереджувальним сигналом для керівництва і засобом 
поліпшення підзвітності для громадськості [4, с. 23]. 

Аудит програми є індивідуальне систематичне вивчення ефективності 
програми. Експерти вважають, що аудит та оцінка можуть включати в себе 
наступні категорії:  

ü аудит дотримання норм: Чи стежите ви за нормами? 
ü аудит економічності: Чи використовуєте ви окремі державні 

або власні ресурси економічно, щоб досягти необхідні результати? 
ü аудит ефективності: Чи відповідають досягнуті результати 

витраченим ресурсам? 
ü аудит результативності: Чи відповідають досягнуті результати 

цілям політики? 
ü оцінка послідовності політики: Чи дотримується послідовність 

у досягненні цілей підприємства? 
ü оцінка впливу політики: Який рівень впливу політики? 
ü оцінка ефективності політики та аналіз причинних зв'язків: Чи 

є результати політики наслідком власне цієї політики або інших причин? 
[4, с. 25]. 

Управлінський аудит - процес вивчення і проведення оцінки 
економічних явищ і фактів для того, щоб виробити рекомендації з 
управління та ефективному використанню матеріальних, трудових і 
фінансових ресурсів. У центрі уваги стоїть діяльність з управління 
ефективністю та економічністю операцій. Крім того, цей вид аудиту 
розглядає методи, процедури і плани управління організацією (стратегічні, 
управлінські та оперативні). Управлінський аудит безпосередньо 
пов'язаний з основними функціями управління, тому керівник компанії 
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повинен знати правила аудиту та здійснювати діяльність з управління 
відповідно до чинного законодавства. 

Таким чином, за результатами дослідження можна зробити висновок, 
що аудит управлінської діяльності в Україні має складний шлях розвитку. 
Розвиток аудиту можливо лише за умови вирішення питання щодо 
розвитку відповідних правових документів та введенню методичного 
забезпечення у відповідності з поточними ринковими умовами 
господарювання. З приводу оцінки управлінської діяльності, то це розгляд 
кожного показника, отриманого в результаті управлінської діяльності, з 
точки зору відповідності його фактичного рівня нормальному рівню 
окремої організації, ідентифікація факторів, що вплинули на величину 
показника і визначення необхідної величини показника на перспективу і 
способів її досягнення. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ В ХОДІ 

АУДИТУ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНОГО АУДИТУ 
 

Інвентаризація в аудиті є найбільш актуальним і найменш 
дослідженим прийомом.  

Оскільки основним зобов’язанням аудитора, як відомо, є отримання 
достатньо обґрунтованих аудиторських доказів щодо реальності статей 
фінансової звітності, які характеризують наявність матеріально-
виробничих запасів і стан розрахунків на підприємстві, що перевіряється, 
то інвентаризація в аудиті є одним з прийомів перевірки фактичної 
наявності майна та зобов’язань підприємства, правильності та 
достовірності його оцінки, який необхідний для підтвердження показників 
фінансової звітності на дату її складання. 

Завдання аудитора під час проведення інвентаризації в ході аудиту не 
полягає у виявленні недостач, лишків, винних осіб та ін.. Його метою в 
даному випадку є підтвердження достовірності фінансової звітності [1]. 

Якщо аудитор не може бути присутнім під час проведення 
інвентаризації, то у наданому ним висновку він повинен вказати про 
неможливість підтвердження показників фінансової звітності фактичними 
даними. Адже згідно МСА №500 «Аудиторські докази», в процесі 
розробки та виконання аудиторських процедур аудитор повинен брати до 
уваги доречність та надійність інформації, що використовується в якості 
аудиторських доказів. Використання недостовірних даних може призвести 
до помилкових висновків, а отже й до неправильності думки аудитора про 
фінансову звітність. 

Важливим аспектом досліджуваного питання є чітке розмежування 
понять «інвентаризації в ході аудиту» та «інвентаризаційний аудит».  

В першому випадку інвентаризація є способом визначення наявності 
засобів та забезпечує достовірність облікових даних, тобто їх відповідність 
дійсності. Аудитор порівнює власноруч отримані фактичні дані по 
об’єктах контролю з відповідними даними бухгалтерського обліку. У 
результаті має докази відносно реальності відображених у звітності активів 
і пасивів. 

В другому випадку перевірці аудиторами підлягає: виявлення 
фактичної наявності об’єктів інвентаризації та встановлення лишків або 
недостач шляхом зіставлення отриманих даних з даними бухгалтерського 
обліку; заходи щодо усунення виявлених недоліків, їх виконання та ін. 
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Порівняльна характеристика інвентаризації в ході аудиту та 
інвентаризаційного аудиту наведена в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Основні ознаки порівняльної характеристики інвентаризації в ході 

аудиту та інвентаризаційного аудиту 
Ознаки Інвентаризація в ході аудиту Інвентаризаційний аудит 
Категорія Метод в процесі аудиту Аудиторська послуга 

Суб’єкти Аудитор, створена клієнтом 
інвентаризаційна комісія 

Аудитор, створена аудитором 
інвентаризаційна комісія 

Мета Підтвердження достовірності 
фінансової звітності 

Порівняння фактичних і облікових 
даних та виявлення недостач, лишків, 

винних осіб 
Об’єкти Основні засоби, нематеріальні активи, запаси, грошові кошти, грошові 

документи 
Підсумкові 
документи з 
аудиту 

Аудиторський висновок Аудиторський висновок, звіт про 
проведений аудит, акт інвентаризації 

та пропозиції щодо усунення 
встановлених зауважень,  

рекомендації за результатами 
послуги аудиту. 

 
Поняття «інвентаризаційного аудиту» включає комплекс заходів по 

дослідженню бухгалтерської бази даних по майну. В ході проведення 
інвентаризації аудитори-аналітики виявляють помилки на підставі 
первинних документів, по яких оприбутковувалося майно і дають 
рекомендації по виправленню помилок в обліку. Також можуть виявлятися 
пошкоджені одиниці майна, неліквідні залишки товарно-матеріальних 
запасів, а також техніка і устаткування, що вимагають ремонту або 
списання. 

Таким чином, після проведення інвентаризаційного аудиту, керівник і 
головний бухгалтер отримують вичерпну і повністю адекватну інформацію 
про перебування майнового комплексу на підприємстві. 

Це перевага незалежної інвентаризації перед інвентаризацією «своїми 
силами» вже давно зрозуміли і оцінили (з точки зору ефективності) 
іноземні компанії. Їх власники замовляють проведення 
«інвентаризаційного аудиту» незалежним аудиторським фірмам з метою 
виявлення дійсного майнового положення, а також підвищення 
«прозорості» фінансової звітності для котирувань цінних паперів на біржі. 

На сьогодні аудитор може проводити інвентаризаційний аудит та  
інвентаризацію в ході аудиту лише згідно договору. Тому з метою 
можливості надання таких послуг рекомендовано включати в договір на 
проведення аудиту проведення інвентаризації, а у випадку не проведення 
інвентаризації під час аудиту в аудиторському висновку аудитор повинен 
вказувати про неможливість підтвердження показників фінансової 
звітності фактичними даними. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Аудит в Україні є порівняно новим видом діяльності і тому, процес 

його розвитку супроводжується виникненням проблемних питань, які 
обумовлені впливом цілого ряду факторів і обставин: недосконалість 
законодавства України щодо регулювання аудиту, відсутність практичного 
досвіду та загальнодоступних методик його проведення та документування 
процесів аудиту. 

Розвитку аудиту в Україні також перешкоджає відсутність 
«соціального» замовлення на якісний аудит (насамперед з боку власників, 
фондового ринку та фінансових установ) та відсутність обов’язкового 
аудиту фінансової звітності для не публічних компаній незалежно від 
обороту. Таким чином, ринок надання аудиторських послуг в Україні 
порівняно невеликий при значній кількості суб’єктів господарської 
діяльності. Така ситуація породжує безліч негативних явищ на 
аудиторському ринку, починаючи з демпінгу і закінчуючи повною втратою 
незалежності аудиторами від нечисленних клієнтів, які ставлять певні 
вимоги до них [1]. 

На жаль, окрім цього негативного фактора, що стримує розвиток 
аудиту в Україні, є ще ряд факторів, які негативно впливають на стан 
вітчизняного аудиту, а саме: застосування неадаптованого до українських 
реалій нормативного та методичного забезпечення; недостатня кількість 
якісних кваліфікованих кадрів; відсутність практичного досвіду 
проведення аудиту, нерозуміння цілей і завдань незалежного аудиту; 
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нестабільність законодавства в Україні; недостатня підтримка з боку 
держави вітчизняних аудиторських компаній на ринку [2]. 

 Основними напрямками подолання зазначених проблем та 
перспективи розвитку аудиту в Україні є: 

- внесення необхідних змін і доповнень до Закону України «Про 
аудиторську діяльність» для його пристосування до сучасних умов та  
інших законодавчих актів України, які прямо чи опосередковано 
впливають на регулювання аудиторської діяльності; 

- розроблення єдиних стандартів функціонування аудиторської 
діяльності в Україні, в яких безпосередньо слід визначити що належить до 
сфери аудиторської діяльності; 

- розробка внутрішньо-фірмових методик аудиту, робочої 
документації аудитора; 

- поява суспільного запиту на надання аудиторських послуг; 
- розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги 

шляхом міжнародного досвіду, що змусить їх звернути увагу на якісне 
надання послуг, від чого буде залежати попит на їхні послуги [3]. 

В цілому ж, аудит в Україні вимагає фундаментальних реформ, при 
яких би вимоги до аудиторської діяльності органічно відповідали вимогам 
економіки України, масштабом суб’єктів та ринковим реаліям. А за 
відсутності фондового ринку, інвестицій або вимог кредиторів для 
отримання фінансових або товарних кредитів, тобто замовників, яких 
дійсно цікавить фінансовий стан і результати діяльності, обов’язковий 
аудит залишатиметься лише формальністю. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ ЯК ФУНДАТОРА 
ОБ’ЄДНАННЯ ВИЩИХ ОРГАНІВ КОНТРОЛЮ 

 
Недавні події в Україні дали всім українцям надію на гарне майбутнє, 

засноване на верховенстві права, хорошому державному управлінні і 
відкритому суспільстві. Аудит і бухгалтерський облік відіграють життєво 
важливу роль у створенні більш відкритого суспільства і є передумовою 
для вдалого та ефективного державного управління. 

Разом з тим, висока якість аудиту світового рівня може бути 
забезпечена лише тоді, коли аудиторська професія буде ефективно 
регулюватися. Причому, регулюватися органом, повністю незалежним від 
самої професії. 

Сьогодні практично у кожній країні є вищий орган державного 
аудиту, призначений для підтримки конституційного поділу обов’язків між 
урядом і парламентом. Зазвичай він формується відособлено від 
законодавчої, виконавчої і судової гілок влади. У демократичних країнах 
його незалежність завжди гарантується законом, адже аудит державних 
фінансів допомагає забезпечувати демократичний контроль і сприяти 
ефективному і надійному державному управлінню. 

Наразі професійному аудиту притаманні такі основні проблеми: 
недостатність і недосконалість теоретичних та методичних розробок; брак 
висококваліфікованих кадрів; неналежний контроль у сфері ліцензування 
аудиторської діяльності; надання аудиторами неякісних послуг; 
недосконалість типових форм документів із аудиту; відсутність 
методичних рекомендацій із питань комп’ютеризації; низька довіра до 
аудитора та його незалежності; відсутність чіткого механізму формування 
ціни на аудиторські послуги; висока вартість сертифікації (підвищення 
кваліфікації аудиторів) тощо. 

Великою перепоною на шляху прогресивних зрушень у галузі 
організації бухгалтерського обліку та контролінгу на підприємстві є низька 
якість підготовки облікових кадрів. Для забезпечення означених вище 
функцій фахівець з обліку повинен глибоко знати теоретичні основи 
бухгалтерського обліку й аналізу, сучасні методи оподаткування та 
організації правових відносин, досконало володіти комп’ютерною 
технікою, основами ме-неджменту, законами ринку, логістики, виробничої 
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етики тощо. Однак сучасна система підготовки фахівців з обліку і аудиту в 
закладах вищої та середньої професійної освіти не повною мірою 
відповідає вимогам часу. Не завжди ви-пускники спеціальності «Облік і 
аудит» можуть знайти роботу (і не лише через відсутність вакантних місць, 
а й через низьку фахову підготовку). Причин тому багато. Їх можна 
поділити на дві групи: ті, що викликані організаційними чинниками; ті, що 
вимагають покращення змісту підготовки облікових кадрів. 

Суспільство в цілому зацікавлене в стабільності національної 
економіки. Аудитори повинні виступати якимись сателітами між бізнесом і 
суспільством, бути агентами суспільства. А підвищення публічного 
інтересу до відкритості та надійності фінансової інформації компаній з 
боку суспільства, уряду, регуляторів та інших користувачів фінансової 
звітності, стимулює аудиторів робити свою роботу ефективно і якісно, тим 
самим, забезпечуючи стабільність. 

Є ряд проблем, виділених зацікавленими сторонами, які можуть 
впливати на зменшення або обмеження важливості аудиту. Ці проблеми не 
є унікальними для України, і є загальними у багатьох країнах. 

1. Якість аудиту може бути настільки низькою, що аудит не принесе 
ніякої користі. Тим не менш, рішенням є ефективне забезпечення 
контролю якості з боку незалежного регулятора, який має повноваження 
застосовувати значні штрафні санкції за недотримання стандартів аудиту. 

2. Аудитори не є незалежними від компаній, аудит яких вони 
проводять, так що немає ніякої вигоди для зовнішніх користувачів. 
Забезпечення незалежності та дотримання етичних вимог самими 
аудиторами поряд з постійним контролем з боку незалежного регулятора 
аудиторської діяльності знижують ризик. 

3. Переваги аудиту не перевищують витрати на нього - потреба в 
ньому, по суті, є податком для компаній. Компанії - представники малого 
бізнесу повинні мати свободу вибору - проводити чи не проводити аудит - 
це норма для всіх країн ЄС, однак багато маленьких компаній як і раніше 
воліють проводити аудит. 

Незважаючи на це, переваги аудиту суб'єктів суспільного інтересу 
ширші, ніж просто економічні вигоди для компанії і її акціонерів - 
прозорість, ефективне управління та достовірна звітність в більшій частині 
економіки країни залежить від аудиту, метою якого є підвищення довіри 
до фінансової інформації, яка дозволяє всім, хто взаємодіє з компаніями в 
суспільстві, робити усвідомлений вибір і приймати ефективні рішення. 

Європейське професійне співтовариство давно очікує від України на 
фундаментальну реформу в аудиті. Тепер українське суспільство повинне 
вимагати на негайну реформу, аудит повинен зіграти свою життєво 
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важливу роль у створенні відкритого, добре керованого суспільства, що є 
метою самих громадян і бізнес-спільноти всієї України. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 
 

Від рівня інформаційного забезпечення інноваційних проектів 
залежить ефективність їх реалізації.  Наявність якісної інформації на етапі 
розробляння інноваційних проектів дає змогу прийняти обґрунтовані 
рішення і, як наслідок, є запорукою їх успішної реалізації. Належний 
рівень інформаційного забезпечення дає змогу скоротити час реалізації 
інноваційного проекту, зменшити витрати тощо.  

Під інформаційним забезпеченням розробляння та реалізації 
інноваційних проектів слід розуміти сукупність заходів збору, 
опрацювання, зберігання та використання інформації, яка пов’язана з цими 
проектами. 

Метою інформаційного забезпечення інноваційних проектів є надання 
користувачам повної, правдивої, достовірної та своєчасної інформації 
необхідної для їх розробляння та реалізації, а також створення такої 
інформаційної бази, яка би сприяла ефективній діяльності підприємства. 

Належний рівень інформаційного забезпечення розробляння та 
реалізації інноваційних проектів зумовлений:  

- актуальністю інновацій, яка є обмеженою у часі (тому цей процес 
вимагає оперативної інформації в реальному часі для прийняття 
оптимальних рішень);  

- високим рівнем конкуренції;  
- інтеграцією сфер діяльності суб’єктів господарювання (логістики, 

виробництва, фінансів, маркетингу, персоналу, досліджень і розвитку), яка 
ініціює підхід щодо створення власної, сумісної з іншими учасниками 
інтегрованого ланцюга, інформаційної системи підприємства, спроможної 
задовольнити внутрішні інформаційні потреби;  

- тенденцією зростання та розширення сфери електронного бізнесу, 
яка вимагає дотримання умов глобальної стандартизації інформаційних 
систем, щоб скористатися відповідним ефектом «відкритого простору»;  
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- мотивацією зниження витрат, яка стимулює процеси автоматизації 
ідентифікації, прийняття рішень тощо;  

- вимогами щодо моніторингу та відстежуванням продуктів у 
ланцюгах пропозиції, які істотно впливають на формування інтегрованого 
інформаційного зв’язку [1, с.49-50].  

Для того, аби забезпечити процес інформаційного забезпечення 
розробляння та реалізації інноваційних проектів необхідно створити на 
підприємстві базу даних, яка міститиме інформацію про інноваційні 
проекти та своєчасно її оновлювати. Важливим елементом цієї бази є 
потреба зв’язку з інформаційними центрами, базами даних (в т. ч. з 
іноземними) та можливість доступу до необхідної інформації зацікавленим 
особам, а також особам чи організаціям зацікавленим у фінансуванні 
інноваційних проектів. 

Отримання інформації необхідної для забезпечення процесу реалізації 
інноваційних проектів необхідно розпочинати з визначення напряму та 
мети збору інформації щодо інноваційних проектів, після чого необхідно 
провести аналіз інформації отриманої з відкритих джерел (первинне 
опрацювання). Наступним етапом є опрацювання інформації щодо 
інноваційних проектів, а саме: можливі канали, виконавці, допустимі 
затрати часу та величина витрат на збір необхідної інформації, а також 
об’єм вибірки. Після цього доцільним є визначення достатності наявної 
інформації для вирішення визначених підприємством завдань. У випадку 
недостатності отриманої інформації доцільно провести збір відомостей із 
закритих джерел, після чого провести їх опрацювання. На основі отриманої 
інформації можна сформувати рекомендації і звіт та передати їх посадовим 
особам для прийняття відповідних рішень. Доцільно зазначити, що закриті 
джерела інформації варто використовувати у крайньому випадку, так як 
вони пов’язані із значним ризиком та витратами.  

Отже, інформаційне забезпечення є обов’язковим елементом 
інноваційної діяльності та найважливішою частиною розробляння і 
реалізації інноваційних проектів, яке вимагає для свого функціонування 
значних зусиль і ресурсів. Воно має комплексний характер, адже 
підприємству для реалізації інноваційних проектів необхідна не лише 
науково-технічна інформація, але й інформація про патенти, «ноу-хау», про 
ринкову кон’юнктуру у певних сегментах тощо. Незадовільний рівень 
інформаційного забезпечення може бути причиною відмови від реалізації 
інноваційного проекту.  
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗВІТНОСТІ 
  

Інформаційні технології відіграють важливу роль у сучасному житті і 
за допомогою них люди полегшують побут та умови роботи. Не виняток і 
подання звітності через електронні джерела, що є досить актуальною 
темою у наш час. Адже для того, щоб скласти звіт, раніше необхідно було 
заповнити велику кількість документів, реєструвати їх і заносити в архіви. 
Це займає багато часу, і з метою покращення організації робочого часу 
більшість працівників підприємств переходять на електронну систему 
подання звітності. 

Обов'язковою умовою подання електронної звітності є реєстрація 
електронного підпису посадових осіб у встановленому законодавством 
порядку. Для формування та подання платниками податків податкової 
звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді 
спочатку платник податків звертається до податкової інспекції за місцем 
перебування на податковому обліку та укладає договір про визнання 
електронних документів між платником податків та Державною 
фіскальною службою. 

Платник податків здійснює формування та подання податкових 
документів в електронному вигляді відповідно до  законодавства  із 
застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення формування 
податкових документів, засобу КЗІ, керуючись Інструкцією та 
договором [1].  

Деякі бухгалтери впевнені, що подання звітності через електронні 
ресурси займає набагато більше часу і зусиль, які потрібно прикласти, щоб 
розібратися у цьому  складному процесі. Інші ж, навпаки, стверджують, що 
подаючи звітність через мережу Інтернет перед працівником 
відкриваються багато можливостей, а саме: автоматичний розрахунок 
підсумкових або розрахункових рядків звітності, який зводить до мінімуму 
арифметичні помилки, і своєчасне оновлення програмного забезпечення 
при введенні нових звітних форм. 
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Отже, серед основних переваг подання  звітності в електронному 
вигляді можна виокремити наступні: 

− економія робочого часу платників податків та коштів на 
придбання бланків звітних документів [3]; 

− збереження часу на уникненні великих черг при звичайному 
поданні звітності; 

− зменшення термінів проведення перевірки щодо правомірності 
заявлених до відшкодування сум ПДВ та забезпечення своєчасного їх 
відшкодування платнику податків; 

− оперативне відстеження змін до форм звітності; 
− конфіденційність інформації; 
− оперативність обробки отриманої інформації у податковому 

органі [3]. 
Тим не менше, незважаючи на ряд плюсів, існують і мінуси, а саме: 
− відправка електронної декларації у фінансові служби залежить 

від стану технічної бази та роботи інтернетпровайдера, але іноді 
відбуваються збої в програмі і тоді звітність може не надійти до 
податкового органу [3]; 

− соціально-психологічні фактори, звички бухгалтерів до більш 
традиційного способу подання звітності, їх страх перед невідомістю (нове 
програмне забезпечення, шифрування підписів і печатка підприємства)[2]; 

− додаткові витрати, які підприємство несе за програмне 
забезпечення та послуги при передачі даних; 

− можливі розбіжності,які можуть виникнути при оперативній 
перевірці документів через збої програмного забезпечення і, як наслідок, 
необхідність дублювання всіх звітних документів у паперовому і 
електронному вигляді. 

Впровадження електронної податкової звітності практикується у 
всьому світі. Світовий банк та Міжнародна фінансова корпорація, які 
формують рейтинг «DoingBusiness», відзначають, що введення 
електронних процедур призвів до спрощення механізмів сплати податків в 
Україні [4]. 

Отже, формування звітності є невід'ємною частиною організації 
обліку і подання її через Інтернет-ресурси значно полегшує роботу 
багатьом бухгалтерам. Проте, кожен вибирає сам яким чином йому 
працювати краще. Аналізуючи переваги і недоліки електронної звітності, 
головними факторами, які варто відзначити є економія часу та можливі 
технічні неполадки під час подання електронної звітності.  
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ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ  
ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Облік праці та заробітної плати на підприємстві є складним та 

трудомістким процесом, адже необхідно опрацювати великий обсяг 
вхідних даних, проробити необхідні розрахунки, відповідно до чинного 
законодавства своєчасно нарахувати та провести необхідні виплати 
працівникам. Застосування комп’ютерних технологій до такої ланки 
бухгалтерського обліку значно підвищує точність облікової інформації і 
суттєво покращує організацію такого процесу, оскільки формально та 
чіткого описані в програмі облікові процедури у вигляді алгоритмів, 
впорядковуютьзначний обсяг вхідної інформації та велику кількість 
розрахункових робіт. 

Для автоматизованого ведення обліку заробітної плати на сучасному 
ринку представлено широкий асортимент спеціалізованих модулів у 
рамках прикладних бухгалтерських пакетівнайпоширенішими з яких і 
найбільш адаптованими до української системи ведення обліку є :“1С: 
Підприємство” –8 версія; “Парус-Заробітна плата”; “Бест Звіт Плюс”[1]. 

Програма "1С: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом 
для України" - це потужний інструмент для реалізації кадрової політики 
підприємства, а також автоматизації різних служб підприємства, 
починаючи від служби управління персоналом і лінійних керівників до 
працівників бухгалтерії по наступних напрямках:планування потреб в 
персоналі; забезпечення бізнесу кадрами; управління компетенціями та 
атестація працівників; управління навчанням персоналу; управління 
фінансовою мотивацією персоналу;ефективне планування зайнятості 
персоналу; облік кадрів і аналіз кадрового складу; трудові відносини, у 
тому числі кадрове діловодство; розрахунок заробітної плати персоналу; 
управління грошовими розрахунками з персоналом, включаючи 
депонування; вирахування регламентованих законодавством податків і 
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внесків з фонду оплати праці;відображення нарахованої зарплати і 
податків у витратах підприємства [2]. 

"Парус-Заробітна плата" - інформаційна система, що дозволяє 
автоматизувати облік заробітної плати (розрахунок заробітної плати та 
нарахування заробітної плати).За допомогою системи здійснюється процес 
автоматизації нарахування заробітної плати на всіх його етапах - від 
ведення особових рахунків співробітників до розрахунку заробітної плати і 
всіх супутніх їй податків, виплат і утримань з формуванням та печаткою 
всіх необхідних документів [3]. Недоліком цієї програми порівнянні з 1С є 
відсутня можливість ведення обліку оплати праці одразу декількох 
підприємств.  

Програмний комплекс “Бест Звіт Плюс” призначений для 
автоматизації процесів роботи зі звітною документацією встановленого 
зразка. Перевагою програми Бест-Заробітнаплата є те, що при типовій 
схемі розрахунку заробітної плати не має потреби в настроюваннях даних, 
основні довідники заповнені необхідними для розрахунку законодавчо 
встановленими величинами, введено стандартні види нарахувань., 
зроблено настроювання утримань податків і зборів. Простий та 
універсальний механізм імпорту даних дозволяє легко інтегрувати 
програму Бест-Заробітна плата із системами бухгалтерського обліку та 
управління підприємством. Програма легко і інтегрується із системою 1С 
Підприємство, виконуючи як імпорт з указаної системи (довідник 
працівників та план рахунків), так і експорт даних до неї (довідник 
працівників та проведення по заробітній платі).  

Отже, використання в бухгалтерії автоматизації обліку оплати праці 
дозволить спростити роботу бухгалтера, оперативно отримати точну 
облікову інформацію та найголовніше значно знизити ризики виникнення 
помилок в обліку. Якщо підприємство в своїй діяльності буде 
застосовувати програмні забезпечення для ведення бухгалтерії то це 
дозволить ефективно проводити облікову діяльності, що в майбутньому 
призведе до процвітання та успіху підприємства.  
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АВТОМАТИЗАЦІЯ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 
ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА  

 
У фінансово-економічному словнику бюджетування трактується як 

процес розроблення бюджету [1, с. 107]. Саме створення та управлінням 
бюджету підприємства або іншого суб'єкта господарювання є результатом 
бюджетування. Під бюджетом підприємства розуміють внутрішній 
документ, представлений у формі розпису надходжень і (або) видатків 
об’єкта бюджетування, що складається на певний період шляхом 
багатоваріантного аналізу його діяльності [2, с. 9]. 

Підвищений інтерес до організації системи бюджетування 
обумовлений сучасними процесами зростання масштабів бізнесу, 
розвитком холдингових структур, а також необхідністю внутрішнього 
контролю за процесом формування фінансових результатів діяльності. 
Важливим етапом розвитку бюджетування є його автоматизація за 
допомогою використання різноманітних програмних засобів. При виборі 
програмного продукту для автоматизації процесу бюджетування з одного 
боку, необхідно враховувати особливості системи бюджетування по 
відношенню до конкретної організації, з іншого боку, критерії, що 
пред'являються до програмного продукту з точки зору масштабів і 
адаптивності системи, трудомісткості її впровадження, а також вартості 
програмного продукту. Процес автоматизації бюджетування включає в 
себе: вибір автоматизованої системи, її впровадження та оцінку результатів 
впровадження.  

В даний час можна виділити три базові підходи до вирішення 
проблеми автоматизації проблеми бюджетування. Перший підхід, який 
набув широкого поширення, полягає використанні адаптованих офісних 
додатків Excel або Access. Основний недолік такого підходу - це низька 
захищеність від помилки при введенні даних і обмеженість функціоналу. У 
випадках, коли функціонал електронних таблиць перестає влаштовувати 
організацію, постає питання про відмову від даного варіанту і 
використання спеціалізованого програмного продукту для автоматизації 
бюджетування або відповідного модуля комплексної автоматизованої 
системи. 

Другий підхід полягає у використанні застосовуються порівняно 
недорогих програм, які спеціалізуються на підтримці планування. Досить 
широке поширення в Україні отримала підсистема «Бюджетування», що 
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входить до складу основного рішення на платформі «1С: Підприємство 
8.0» - «Управління виробничим підприємством». 

Третій підхід полягає у використанні інтегрованої системи класу ERP. 
Функціонування такої системи вимагає чіткої координації її окремих 
модулів. Для таких систем характерна функціональність і високий рівень 
інформаційної безпеки. Для них характерна висока трудомісткість 
внесення змін. 

До найбільш популярних в Україні засобів автоматизації 
бюджетування слід віднести системи: Comshare MPC, Project Expert, Oracle 
Financial Analyzer; Oracle Hyperion Planning, Adaytum e.Planning, SAP/R3, 
EPS Prophix Budgets і EPS Prophix Enterprise, «ИНТАЛЕВ: Корпоративные 
финанси», Красный директор, Галактика, Парус та інші [3].  

На основі проведених досліджень, можна виокремити наступні якості, 
яким повинен володіти програмний продукт з бюджетування: підтримка 
аналітичних напрямків; підтримка технології бюджетування «знизу вверх» 
і «зверху вниз»;підтримка розподілу витрат; наявність автоматичного 
відстеження процесу бюджетування; можливість планування інвестицій;  
можливість експорту та імпорту даних з інших програм; можливість 
внесення змін в режимі «on-line»; можливість роботи без залучення 
програмістів; підтримка сценарного аналізу і моделювання; інструменти 
для побудови графіків і діаграм; інтеграція з MS Excel; засоби створення 
стандартних і нестандартних форм бюджетів і звітів; відкритість для 
розвитку, нарощування і модернізації (тобто програмне забезпечення має  
бути "open source"); містити засоби віддаленого управління через мережу 
Інтернет. 

Таким чином, успішне вирішення завдань, пов'язаних з 
автоматизацією процесу бюджетування дозволить ефективно 
використовувати переваги системи бюджетування при прийнятті рішень з 
обліку та управління фінансами суб'єктів господарювання, а також 
створити інформаційну базу для аналізу і контролю. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК У ГЛОБАЛЬНОМУ 
ВИСОКОКОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 
У період формування економіки знань одним із вагомих чинників для 

досягнення глобальної конкурентоспроможності місцевими виробниками 
товарів і послуг є здатність генерувати ідеї та впроваджувати інновації. 
Можливості генерувати комерційно спроможні інноваційні ідеї залежать 
від розвитку людського капіталу регіонів, від того, наскільки якісно 
забезпечений процес підготовки конкурентоспроможних фахівців та 
спеціалістів. Формування людського потенціалу регіону – це функція ВНЗ. 
А рівень людського потенціалу визначається можливостями, якістю, 
конкурентоспроможністю ВНЗ у підготовці кваліфікованих кадрів регіону. 

Сучасна проблема країн з перехідною економікою полягає не стільки 
у формуванні недостатнього рівня людського потенціалу, а у тому 
наскільки вдало і розумно його використовують в країні. Для 
запровадження та розвитку виробництва світового рівня важливий доступ 
до нових знань, які швидко старіють, можливості фінансової інтеграції, 
доступність ресурсів для фінансування інновацій. Для таких країн 
стратегія розвитку національної економіки за кластерним підходом 
дозволяє зробити прорив у нові сфери діяльності, знайти свої ніші у 
глобальній економіці. 

Кластеризація є закономірним процесом і виступає, з одного боку, 
захисним механізмом виживання у період глобалізації, оскільки остання 
спонукає, стимулює об’єднання суб’єктів господарювання для підвищення 
їхньої конкурентоспроможності, а з іншого - як невідворотна, необмежена 
за своїм впливом форма прояву глобалізації,що своєю суттю і є 
всепроникаючим, складним, багаторівневим процесом інтеграції різних 
суб’єктів, процесом поглиблення світових взаємозв’язків та 
взаємозалежностей між ними. Кластери, як зазначають науковці і 
практики, можуть забезпечити сприятливе середовище для ефективного 
використання людського потенціалу та прискореного розвитку регіонів та 
країни вцілому.Як показує іноземний досвід, формування технологічних 
або інноваційних кластерів має відбуватись навколо ядра, яким 
виступають ВНЗ та НДІ. На сьогодні кластерний підхід дозволяє ВНЗ 
оцінювати свою конкурентоспроможність, розробляти програми та 
стратегії розвитку ВНЗ, залучати інвестиції, впроваджувати 
інновації,співпрацювати з великим бізнесом і органами влади, 
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встановлювати тісніші контакти та зворотній зв'язок, скорочувати витрати 
на технологічну та наукову діяльність завдяки кооперації. 

Інноваційні кластери у формі мережевих структур є сучасними 
моделями кооперування, що дозволяють формувати об’єднання 
організацій, які можуть знаходитись далеко один від одного, керовані з 
одного координуючого центру, що стало можливим завдяки розвитку 
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.Пропозиції щодо 
створення інноваційних кластерів можуть надходити за принципами 
«зверху-вниз», де головну роль беруть на себе центральні та місцеві органи 
влади, «знизу-вгору» - коли ініціаторами виступають самі учасники 
кластеру – компанії, ВНЗ, НДІ. Але оптимальним підходом є зустрічний 
підхід до формування кластерних ініціатив, оскільки це забезпечує спільне 
самоусвідомлене бажання усіх зацікавлених сторін-учасників утворити 
кластер.Рекомендована структура таких кластерів наведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Рекомендована структура інноваційно-технологічного кластеру  
та місце ВНЗ у її формуванні 

 
Отже, в умовах європейського вибору, глобалізаційної 

взаємозалежності та посилення міжнародних зв’язків, актуальним є 
застосування вітчизняними ВНЗ кластерного підходу як ефективного 
механізму підвищення власної конкурентоздатності, а також 
конкурентоспроможності регіону та країни загалом. 

 
 

Підприємницький центр 
Центри розвитку конкуренції та 
інновацій, бізнес-інкубатори, бізнес-

акселератори, центри 
післяінкубаційної підтримки, 
стартап – ферми тощо 

Центр розвитк утехнологій 
Лабораторії та центри НДДКР, центри 
інформаційних технологій провідних 

потужних компаній та ТНК 

Науково-дослідна інфраструктура 
 

ВНЗ, НДІ, технологічні інститути, 
школи бізнесу тощо. 

Інфраструктура технологічних, фінансових 
та інформаційно-консультативних послуг 

 
КУА, офіси з трансферу технологій, 
венчурні фонди, ІСІ, мережі бізнес-
ангелів, інжинірингові, консалтингові, 
приватні та державні агентства сприяння 

інноваціям 

Координуючий центр 
інноваційно-

технологічного 
кластеру 
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В 
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

 
Автоматизація управління підприємствами з використанням сучасних 

економіко-математичних методів, засобів обчислювальної техніки та 
інформаційних систем і технологій є невід'ємною частиною удосконалення 
процесу управління діяльністю практично всіх підприємств. Проте, 
впровадження інтегрованої автоматизованої системи управління для будь-
якого підприємства є однієї з найбільш трудомістких і дороговартісних 
напрямів розвитку. 

Методика і принципи побудови обліку нематеріальних активів є 
актуальним об’єктом наукових досліджень як для вітчизняних, так і для 
іноземних науковців.  

Проблему пошуку оптимального підходу до автоматизації обліку 
нематеріальних активів розглядали у наукових публікаціях чимало 
вітчизняних і закордонних учених та спеціалістів, зокрема: 
А.Г. Загородній, О.С. Височан, С.Й. Сажинець, П.В. Іванюта, 
С.В. Івахненков, О.В. Кліменко, В.Д. Шквір та ін. [1, с.125]. 

У кожного підприємства в процесі ведення господарської діяльності 
виникає потреба обліковувати операції з нематеріальними активами. 
Незважаючи на насичення ринку інформаційних систем управління 
підприємством, вже понад десять років поспіль лідером на ньому є 
інформаційні системи фірми «1С» [2, с.305-306]. «1С: Бухгалтерія для 
України» забезпечує ведення обліку нематеріальних активів згідно з 
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [3, с.189]. 

Облік всього життєвого циклу об'єктів нематеріальних активів 
ведеться, як правило, за допомогою спеціалізованих документів 
підсистеми. У типовій конфігурації можливі наступні операції з 
нематеріальними активами: купівля, введення в експлуатацію, нарахування 
амортизації,  переміщення, модернізація, інвентаризація,  вибуття. 

Перелік нематеріальних активів, як введених в експлуатацію, так і ще 
не прийнятих до обліку, зберігається в довіднику «Нематеріальні активи», 
де відображається інформація про найменування та податкове призначення 
активу. 

У типовій конфігурації «1С:Бухгалтерія 8.2» облік нематеріальних 
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активів, прийнятих до обліку ведеться пооб'єктно:  
– об'єкти нематеріальних активів обліковуються на субрахунках 

рахунку 12 «Нематеріальні активи» плану рахунків бухгалтерського обліку 
в розрізі нематеріальних активів;  

– накопичення нарахованої амортизації в розрізі нематеріальних 
активів відображається по кредиту рахунку 133 «Накопичена амортизація 
нематеріальних активів» [3, с.190]. 

Крім цього, передбачено зберігання інформації про підрозділи та 
матеріально відповідальних осіб, за якими закріплені нематеріальні активи. 
Ця інформація зберігається в регістрі відомостей «Місцезнаходження 
нематеріальних активів (бухгалтерський облік)». Для цілей 
бухгалтерського обліку, Конфігурація «1С: Бухгалтерія 8.2» передбачає 
такі способи нарахування амортизації нематеріальних активів:  
прямолінійний, виробничий, кумулятивний, зменшення залишку, 
прискореного зменшення залишку. 

В теперішній час ведення бухгалтерського обліку нематеріальних 
активів малоефективне без комп’ютерного опрацювання. Автоматизація  
усього комплексу облікових робіт, зокрема  нематеріальних активів, 
сприяє зменшенню трудомісткості обліку та дає змогу повною мірою 
зробити його оперативним, скоротити терміни формування звітності.  
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QUALITATIVE RISK ASSESSMENT METHODS 
 

Technology has become the central nervous system of a business, 
supporting the flow of information that drives each business process from 
product development to sales. The role of technology in peoples’ personal lives 
has expanded dramatically, too, and the boundaries between business and 
personal use of technology are blurring. Many organizations failed to survive the 
information technology revolution. Many more will not survive the current wave 
of technology-driven innovation—and the threats and vulnerabilities that come 
with it. 

There are various risk measurement methodologies, but the most simple 
and handy ones, are qualitative and quantitative models. In order to avoid these 
threats, a right approach in control risks might help during this never-ending 
informational confrontation. 

When we use qualitative methods, the possible breach of information 
security risks must be ranked according to their degree of danger, including such 
factors as possible losses, threat and vulnerability level [1]. 

Risks can also be assessed using quantitative scales. This will give the 
opportunity to simplify the analysis of the criteria of "cost - effectiveness". 
However, in this case, it is very hard to satisfy stringent requirements for the 
scales of measurement and verification of the model effectiveness. 

Before giving a rough qualitative risk assessment scheme it is necessary to 
understand the information system life cycle and its development in general. 

 

 
 

Figure 1. The main sources of risks [2] 
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To measure different attributes of a risk it is comfortable to select and use 
special assessment scales. The scales are divided in two types: direct (natural) 
scales and indirect (derivative) scales. 

A typical (most common) scale is a qualitative scale with several 
gradations, for example, low average and high. 

 

 

 
 

Figure 2. Qualitative risk assessment scale 
 

 The table is based on the following formula: 
 

R = (P/20) * j)) + j 
((1) 

  
 where P – the calculated probability of risk,  j – line number. 

 
In most situations, while assessing risks, there is not enough information 

for a useful and effective quantitative evaluation. In such moments the only way 
to measure risks becomes qualitative methods.  

Using a “5-point system makes the risk assessment process quite intuitive 
for a user of any qualification and an organization of any size and orientation. 

The table can be converted to the desired size of the user. The following 
aspects are considered when assessing risk: 

− criteria by which you can measure the risk; 
− estimate probabilities of events; 
− Risk measurement technology. 
It has to be taken into consideration that the risk itself represents a 

combination of a probable negative event, its frequency and consequences (such 
as material damage, time, and prestige). At present time, the choice of 
approaches to the risk management is limited by existing methods that 
constantly improve. The main goal for information security specialists is the 
development of these methods, evaluative indicators and analysis of investment 
effectiveness. 



146 

 
References 

1. Плетнев П.В., Белов В.М. “Методика оценки рисков 
информационной безопасности на предприятиях малого и среднего 
бизнеса”, июнь 2012. 2. “Anatomy Cyber Enabled Supply Chain Access 
Operations” Office of directors of national Intelligence.3. Астахов А. 
«Искусство управления информационными рисками», http://xn----
7sbab7afcqes2bn.xn--p1ai/content/kolichestvennoe-opredelenie-velichiny-riska . 
4. Harkins M. “Managing Risk and Information Security”, 2013 by Apress 
Media, LLC, ISBN 978-1-4302-5114-9 (eBook). 5. Информационная 
технология - Методы и средства обеспечения безопасности – 
Менеджмент риска информационной безопасности // Международный 
стандарт ISO/IEC 27005 //https://exebit.files.wordpress.com/2013/11/iso-
27005-2011-ru-v1.pdf. 



147 
 

НАУКОВЕ ВИДАННЯ 

 
 
 

 

 

 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ 
ІІ Всеукраїнської науково-практичної  

інтернет-конференції молодих вчених 
 

“Бухгалтерський облік, аналіз і аудит  
в системі інформаційного забезпечення  

підприємств” 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

Підписано до друку 15.03.2016. 
Формат 60×841/16. Папір офсетний. Друк офсетний.  

Умовн. друк. арк. 8,6. Обл.-вид. арк. 7,4.  
Наклад 100 прим. Зам. 160455. 

 
Видавець і виготівник: Видавництво Львівської політехніки 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4459 від 27.12.2012 р. 
 

вул. Ф. Колесси, 4, Львiв, 79013 
тел. +380 32 2582146, факс +380 32 2582136 

vlp.com.ua, ел. пошта: vmr@vlp.com.ua 

 



14 

 

 




