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1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО, 

УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО  

ОБЛІКУ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

  

 

Батун О.В., Костів С.В., 

студ. гр. ОПм-21, 

Національний університет “Львівська політехніка”. 

Науковий керівник – Гик В.В., 

к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ  

ПОСЛУГ З ІНЖИНІРИНГУ  

 

В умовах ринкових перетворень одним із важливих завдань 

технологічного розвитку вітчизняної промисловості є ліквідація розриву 

між інноваційними процесами та впровадженням нових технологій у 

виробництво. У сучасній економічній моделі цей розрив ліквідується 

завдяки інжинірингу, який фактично є інструментом формування 

конкурентоспроможного виробництва промислового підприємства. 

Інжиніринг – сфера діяльності, що включає розробку питань 

створення об'єктів промисловості, інфраструктури тощо у формі надання 

на комерційній основі різних інженерно-консультаційних послуг з 

використання науково-технічних, технологічних та управлінських 

розробок. 

Відповідно до пп. 14.1.85 ПКУ [1] інжинірингом є надання послуг 

(виконання робіт) зі складання технічних завдань, проектних пропозицій, 

проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, 

виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об'єктів, 

розроблення технічної документації, проектування та конструкторського 

опрацювання об'єктів техніки і технології, надання консультації та 

авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а 

також надання консультацій, пов'язаних із такими послугами (роботами). 

Як і розрахунки за будь-які інші роботи і послуги, розрахунки при 

інжинірингу відображають у замовника за рахунком 63 “Розрахунки з 

постачальниками та підрядниками”, у виконавця – за рахунком 36 

“Розрахунки з покупцями та замовниками”. Дохід відображають (за 

субрахунками 7-го класу) у загальному випадку за датою підписання актів 

приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), а в замовника 

будуть витрати (класи 8, 9 рахунків) або ж збільшення вартості об'єктів 

необоротних активів (рах. 10 “Основні засоби”, 11 “Інші необоротні 
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матеріальні активи”, 12 “Нематеріальні активи”) залежно від об'єкта, щодо 

якого надаються/виконуються інжинірингові послуги [3, с. 35-36]. 

Згідно з п. 4. П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” [2], у результаті 

розробки, тобто застосування підприємством результатів досліджень та 

інших знань для планування і проектування нових або значно 

вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або 

послуг до початку їхнього серійного виробництва чи використання, за 

певних умов, може бути отримано нематеріальний актив. Нематеріальний 

актив, отриманий в результаті розробки, слід відображати в балансі за 

умов, якщо підприємство має [2]:   

 намір, технічну можливість та ресурси для доведення 

нематеріального активу до стану, у якому він придатний для реалізації або 

використання; 

 можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації 

або використання нематеріального активу; 

 інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з 

розробкою нематеріального активу. 

Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям 

визнання, то витрати, пов'язані з його придбанням чи створенням, 

визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були 

здійснені без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним 

активом. 

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс 

підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість придбаного 

нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання (крім 

отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не 

підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з 

його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для 

використання за призначенням. 

Таким чином, замовник може визнавати інжинірингові послуги у 

складі нематеріальних активів згідно з наведеними вище критеріями.  

 

Література 

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. 

rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 2. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 8 “Нематеріальні активи”: Наказ Міністерства фінансів України 

№ 242 від 18.10.99 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99. 3. Кловська Ю. Інжиніринг в 

обліку / Ю. Кловська // Дебет-кредит. – 2012. – № 14. – С. 34-40. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИРОБНИЦТВА  

БЕТОНУ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 

 

На сьогодні в Україні є надзвичайно розвинена галузь будівництва, яка в 

свою чергу неможлива без фінансових ресурсів та використання надійних 

матеріалів. Відповідно зростає частка підприємств, які безпосередньо 

займаються виробництвом бетонних плит, цементних розчинів, балок, 

перемичок та інших залізобетонних та бетонних виробів. Для виробничих 

підприємств, а особливо для тих, що виготовляють будівельні матеріали 

характерною рисою є наявність великих оборотів, тому важливо правильно 

організувати систему введення бухгалтерського обліку. 

Процес виробництва бетону та залізобетонних виробів, так як і на інших 

виробничих підприємствах, доволі простий. Перший етап розпочинається з 

використання матеріалів, сировини, трудових, матеріальних ресурсів тощо і 

переходить у другий етап, який характеризується різними технічними 

процесами і стадіями обробки, а саме складальною, заготівельною, 

зварювальною тобто в залежності від специфіки діяльності підприємства, а 

завершальним етапом є результат праці, тобто готова продукція.  

Методологією обліку витрат на виробництво залізобетонних 

конструкцій передбачено застосування попередільного методу, що зумовлене 

поділом цього процесу на три організаційно відокремлені підпроцеси [1]: 

1. Виготовлення бетону; 2. Виготовлення арматури; 3. Формування виробів.  

При виготовленні залізобетонних виробів основними матеріалами є 

бетон (як напівфабрикат власного виробництва), арматура, закладні деталі 

(вироби з листового металу), а допоміжними  пластикові розпорні пластини, 

мастильні матеріали, запасні частини тощо.  

Основними матеріалами для виготовлення бетону є цемент, пісок, 

щебінь різних фракцій, добавки для регулювання процесу твердіння, 

щільності, пластичності бетону (пластифікатор, бераліч, берафлуїд тощо). 

Отримана суміш проходить механічну обробку. Якість та марка бетону 

залежить від марки цементу та пропорцій матеріалів, що використовуються. 

Відпуск матеріалів на виробництво бетону здійснюється на підставі 

лімітно-забірних карток, накладних на внутрішнє переміщення, актів 

приймання-передачі. Відпуск матеріалів на виробництво готової продукції 

затверджується письмовими заявками керівників цехів [2]. На підставі 
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первинних документів в бухгалтерії підприємства робляться записи, що 

відображають списання матеріалів на виробництво: Дт 23 “Виробництво” та 

Кт “Сировина і матеріали”, 202 “Купівельні напівфабрикати”. Важливим 

аспектом виготовлення залізобетонних конструкцій є використання рахунку 

25 “Напівфабрикати, на який списується зварена металева конструкція та 

бетон відповідної марки. Після того, як металева конструкція із бетоном 

пройдуть стадію механічної, термічної обробки напівфабрикати 

перетворюються у готову продукцію, наприклад у сходовий марш, що 

відображається на рахунку 26 “Готова продукція”. 

Облік витрат на виробництво кінцевої продукції ведеться в розрізі 

статей, перелік яких відрізняється від традиційного. Зокрема специфічною є 

стаття “Відшкодування зносу інструментів і пристроїв цільового призначення 

та інші спеціальні витрати”, що традиційно включені до статті “Знос 

малоцінних і швидкозношуваних предметів”. Ця специфіка впливає і на 

склад витрат, що входять в інші типові статті калькуляцій. Зокрема у статтю 

“Сировина і матеріали” включаються витрати транспортно-сировинного цеху 

з транспортування матеріалів на склади і транспортно-заготівельні витрати за 

матеріалами, які проходять через цех; до статті “Енергія на технологічні цілі” 

включається  вартість теплоенергії, пари, які витрачаються на підігрів 

матеріалів і на термообробку залізобетонних виробів і т.д. 

Виробництво бетону та залізобетонних виробів регламентується 

державними будівельними нормами, кресленнями (ДБН А.3.1-7-96), а у 

бухгалтерському обліку П(С)БО 9 “Запаси”, П(С)БО 16 “Витрати”. 

На кінець місяць керівник цеху складає виробничий звіт на основі даних 

про обсяги виготовленої продукції, у якому вказує вид матеріалу, що був 

використаний для виробництва певного виду готової продукції (товарного 

бетону, перемички, балки, сходового маршу), вказуючи при цьому норми 

витрат для виготовленої номенклатури.  

Важливим аспектом виробництва товарного бетону є щоденна перевірка 

рахунку 26 “Готова продукція” за допомогою оборотно-сальдової відомості, в 

результаті якої залишки по бетону та цементному розчині мають бути 

відсутні на початок та на кінець періоду, на відміну від залізобетонних 

виробів, залишки яких можуть бути у необмеженій кількості (в залежності 

від обсягів реалізації даної продукції за місяць).  

 

Література 

1. Лисиченко О.О. Галузевий аспект організації обліку витрат на 

виробництво будівельних матеріалів // Наукові праці Кіровоградського 

національного технічного університету: Економічні науки, вип. 7, ч. ІІ – 

Кіровоград: КНТУ, 2005. – С. 362–369. 2. Селіщев С. В. Методика одержання 

аудиторських доказів у аудиті матеріальних витрат підприємств з 
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

  

На сьогоднішній день управлінський облік є одним з головних 

способів забезпечення підприємства інформацією, що у свою чергу дає 

можливість приймати рішення.  

Підприємство в процесі організації управлінського обліку визначає 

свою концепцію розвитку. Найпоширеніші з яких є: інформаційна; система 

обліку, контролю та аналізу; контролінг; внутрішній аудит [1, c. 243].  

Управлінський облік на кожному підприємстві ведеться по-різному, 

але його завданнями є: забезпечення керівництва необхідною інформацією 

під час прийняття рішень; використання всіх можливих вигод щодо 

вибраної моделі; багаторазовість наданої інформації; конфіденційність 

інформації тощо.  

Функції управлінського обліку на підприємстві виконують його 

учасники, яких умовно можна поділити на дві категорії, а саме: прямі та 

непрямі. До прямих відносять: планово-економічний відділ; відділ праці та 

заробітної плати; головна бухгалтерія; фінансове бюро; бюро обліку 

заробітної плати; бюро обліку незавершеного виробництва; бюро 

зведеного обліку; управління продажу; відділ внутрішнього аудиту. У 

свою чергу до непрямих входить: юридична служба; управління з 

інформаційних технологій; управління кадрів; відділ з якості та 

сертифікації; планово-диспетчерський відділ.  

Модель організації управлінського обліку на підприємстві можна 

сформувати у декілька етапів, серед яких: підготовчий, методологічний, 

технічний та організаційний [2, c. 45].  

Підготовчий етап передбачає: дослідження організаційної, а також 

виробничої структури; аналіз наявних ресурсів; дослідження системи 

бухгалтерського обліку; аналіз системи планування та внутрішнього 

контролю; оцінка мотивації персоналу; аналіз кола користувачів та їх 
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вимог; оцінка зовнішніх та внутрішніх чинників впливу. 

Методологічний етап має на меті: розробити класифікацію витрат 

відповідно до потреб управління підприємства; визначення методів обліку 

витрат та калькулювання собівартості продукції; обгрунтований вибір 

методів розподілу непрямих витрат; визначення витрат за місцями їх 

виникнення; облік витрат за центрами відповідальності; визнання доходів 

та фінансових результатів в управлінському обліку; формування системи 

бюджетування. 

Технічний етап здійснює: вибір і удосконалення складу регістрів 

аналітичного обліку; встановлення періодичності та послідовності 

заповнення регістрів аналітичного обліку; розроблення форм бюджетів; 

розроблення форм внутрішньої звітності та аналізу; розроблення системи 

документообігу; організація інформаційних потоків; вибір, налаштування і 

впровадження адекватного програмного забезпечення управлінського 

обліку. 

У свою чергу організаційний етап передбачає: затверджує наказ про 

організацію управлінського обліку; розроблення внутрішніх положень з 

організації управлінського обліку; створення служби управлінського 

обліку; розроблення посадових інструкцій; розподіл обов’язків між 

керівниками центрів відповідальності та працівниками відділу 

управлінського обліку; встановлення взаємозв’язків між працівниками 

відділу управлінського обліку та іншими службами підприємства. 

Отже, найбільш ефективного прийняття управлінських рішень 

досягається завдяки децентралізації функцій обліково-аналітичного 

апарату за допомогою створення певних центрів, які розділяють між собою 

повноваження, а також враховують діяльність підприємства і завдяки 

цьому приймають управлінські рішення. Модель управлінського обліку є 

складною управлінською системою, яка включає виробничий облік, 

підсистеми аналізу та аудиту, формування бюджетного прогнозного 

планування та діагностичних висновків. Тому організація управлінського 

обліку вимагає індивідуального підходу, з врахуванням загальноприйнятих 

концепцій щодо формування, впровадження даного виду обліку є 

необхідним і є запорукою успішного функціонування та розвитку 

підприємства. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ  

ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Удосконалення організації бухгалтерського обліку, застосування 

ефективнішої методики з обліку грошових коштів залишається одним з 

найактуальніших питань, оскільки від наявності у підприємства грошових 

коштів залежить його платоспроможність, конкурентоспроможність, а 

звідти ефективна діяльність підприємства та його подальший розвиток [1].  

Облік грошових коштів необхідно розглядати як сукупність 

взаємопов’язаних послідовних, організаційних, логічних, розрахункових 

операцій і процедур формування інформації щодо дебіторської та 

кредиторської заборгованості, розрахунків з оплати праці, з підзвітними 

особами, за податками й зборами, а також внесками до статутного 

капіталу. Звідси, облік грошових коштів на підприємстві на різних етапах, 

у різних формах, а також в розрізі часу є важливим фактором ефективної 

діяльності підприємства.  

Організація бухгалтерського обліку грошових коштів та їх своєчасне й 

повне висвітлення є досить трудомістким і водночас ризикованим 

процесом, оскільки навіть одна помилка може стати причиною цілої низки 

порушень і неточностей, що вплине на господарський процес та 

інформацію про фінансово-майновий стан підприємства.  

Грошові кошти мають повністю і своєчасно оприбутковуватись, а 

інформація про їх наявність має правильно відображатись у фінансовій 

звітності, оскільки несвоєчасне оприбуткування призводить до накладання 

на підприємство штрафних санкцій.  

Раціональна організація бухгалтерського обліку грошових коштів 

потребує правильного здійснення і відображення всіх етапів їх руху, 

починаючи з нормативно-правових вимог, заповнення первинних 

документів, узагальнення та систематизації інформації в облікових 

регістрах і завершуючи складанням звітності.  

З розвитком науково-технічного прогресу актуальним стає питання 

про необхідність повної автоматизації обліку грошових коштів. Це 

забезпечує автоматизацію облікового процесу; високу точність облікових 

даних; підвищення продуктивності праці облікових працівників [2]. 

Як показує практика, облік грошових коштів достатньо 
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регламентований законодавчими та нормативними актами України. Але 

розширення форм і методів здійснення розрахунків, властивостей та 

функцій грошових коштів як інструментів забезпечення 

платоспроможності стали основною причиною уточнення й деталізації 

відображення в бухгалтерському обліку та контролю операцій з ними. 

Тому виникає необхідність у застосуванні конкретних прийомів 

управління грошовими коштами, джерелом якого є достовірне 

інформаційне забезпечення.  

Вважаємо, що удосконалення організації обліку грошових коштів на 

підприємстві повинно передбачати такі положення: 

- повнота облікового відображення всіх фактів господарського життя, 

пов’язаних з грошовими коштами; 

- здійснення бухгалтерського обліку грошових коштів не має 

суперечити нормам чинного законодавства; 

- наведена інформація в обліковій політиці в частині бухгалтерського 

обліку грошових коштів має бути зрозумілою для осіб зі спеціальними 

знаннями у сфері бухгалтерського обліку та контролю;  

- інформація, сформована в системі бухгалтерського обліку щодо 

грошових коштів, має бути корисною та доречною для внутрішніх та 

зовнішніх користувачів;  

- облікова інформація в частині бухгалтерського обліку грошових 

коштів має бути актуальною та своєчасною для прийняття необхідних 

раціональних управлінських рішень (внутрішня бухгалтерська звітність та 

строки її подання керівництву). 

Отже, використання цих вимог значно покращить діяльність 

підприємства в цілому, дасть можливість уникнути помилок при 

своєчасному і повному бухгалтерському обліку суб’єкта господарювання. 

Ефективність організації обліку грошових коштів забезпечить 

раціональний розподіл та використання грошових коштів, а тим самим 

успішну фінансову діяльність підприємства. 
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РОЗРАХУНКИ ІЗ СТИПЕНДІАТАМИ  

В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

 

Розвиток економіки держави залежить від рівня кваліфікованості її 

трудового ресурсу. Для забезпечення потреби кваліфікованих працівників 

та робітників на ринку праці, держава використовує матеріальні стимули. 

Одним із видів таких стимулів є стипендіальне забезпечення. У зв’язку із 

останніми проведеними реформами в сфері освіти України та 

впровадження змін в бухгалтерському обліку установ, організацій 

державного сектору, актуальним є дослідження процесу нарахування та 

виплати стипендії стипендіатам, відображення в бухгалтерському обліку та 

звітності установ, організацій державного секторі. 

Розрахунки зі стипендіатами, щодо виплати стипендій проводяться 

один раз на місяць. Розрізняють академічну та соціальну стипендію. 

Академічна стипендія надається студентам, учням, курсантам, аспірантам, 

ад’юнктам та іншим особам, які успішно навчаються у навчальних 

закладах за державними замовленнями. Для деяких категорій громадян на 

основі державних пільг та гарантій призначається стипендія, яку 

називають соціальна [1]. У податковому кодексі України визначено, що 

сума стипендій, не включають до оподаткованого доходу платника 

податків при розрахунку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), якщо її 

розмір не перевищує суми розміру місячного прожиткового мінімуму 

встановленого на 1 січня звітного року помноженого на 1,4 та округленого 

до найближчих 10 гривень. Якщо розмір стипендії буде більшим то сума 

перевищення оподатковується за основною ставкою ПДФО та проводяться 

бухгалтерські проведення утримання із стипендії [2]. З 1 січня 2017 року 

розмір прожиткового мінімуму встановлено на рівні 1600,00 грн. В 

результаті проведення розрахунку максимальний розмір стипендії, що не 

оподатковується дорівнює 2240,00 грн. Бухгалтерський облік розрахунків 

зі стипендіями здійснюють на субрахунку 6512 “Розрахунки з виплати 

стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню”. По кредиту 

відображається нарахування стипендії, а по дебету утримання зі стипендії 

податків та інших платежів, а також виплата стипендії стипендіату. 

Приклад бухгалтерських проведень наведено у табл. 1.  
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Таблиця 1 

Бухгалтерський облік розрахунків зі стипендіями 

Зміст господарської операції Дт Кт 

Отримано кошти із бюджету на виплату стипендії   2313 7011 

Отримано кошти в касу на виплату стипендії 2211 2313 

Нарахування стипендій за рахунок стипендіального фонду 8511 6512 

Нарахування надбавок студентам, потерпілих від аварії на 

ЧАЕС  
6414 6512 

Утримано із стипендій ПДФО (понад 2240,00 грн) 6512 6311  

Утримано профспілковий внесок (за умови членства) 6512 6516  

Утримання зі стипендії плати за проживання в гуртожитку (за 

заявою) 
6512 6518 

Утримання зі стипендії аліменти (за виконавчими листами)  6512 6518 

Видано стипендію 6512 2211 

Віднесена на рахунок депонованої сума не отриманої з каси 

стипендії 
6512 6412 

 

При аналітичному обліку розрахунки із стипендіями обліковуються по 

кожному стипендіату у розрахунково-платіжних відомостях, а при 

синтетичному обліку використовують меморіальний ордер №5 “Зведення 

розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій”. Для обліку 

стипендії, яка є депонованою ведуть Книгу аналітичного обліку 

депонованої заробітної плати і стипендій за кожним депонентом [4, с. 182]. 

Для автоматизації бухгалтерського обліку розрахунків зі 

стипендіатами, зазвичай, навчальні заклади використовують програмний 

продукт “Парус-Навчальний заклад”. Дане програмне забезпечення дає 

змогу проводити розрахунок стипендій, створювати єдину базу даних для 

обліку розрахунків зі стипендіями, складання необхідних документів та 

інше [5]. 

Отже, облік стипендіального забезпечення є складним та 

трудомістким процесом. З січня 2017 року діє новий план рахунків 

бухгалтерського обліку у державному секторі, який відрізняється від 

попереднього. Перехід на новий план рахунків зумовлює певні труднощі 

адже необхідно правильно перенести залишки за бухгалтерськими 

рахунками на рахунки, які діють з початку поточного року. Також 

необхідно переглянути форми первинних документів, що стосуються 

обліку стипендій та вдосконалити програмне забезпечення для 

автоматизації обліку стипендій в навчальних закладах.  

 

Література 

1. Питання стипендіального забезпечення: Постанова Кабінету 
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дані: Український бухгалтерський портал “Дебет-Кредит”, 2017. – 

Режим доступу: https://dtkt.com.ua/; 4. Михайлов М. Г. Бухгалтерський 

облік у бюджетних установах: навч. посіб. / М. Г. Михайлов, 

М. І. Телегунь, О. П. Славкова. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 

384 с.;  5. Інноваційні технології управління [Електронний ресурс] : [Веб-

сайт]. – Електронні дані. – Київ : Корпорацiя Парус, 2000-2016. – Режим 

доступу: http://parus.ua/ua/2/. 

 

 

Денькович В. І., 

студ. гр. ОА-33, 

Національний університет “Львівська політехніка”. 

Науковий керівник – Луцюк І. В., 

асистент кафедри обліку та аналізу 

 

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

ВИТРАТ НА ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ 

 

В сьогоднішній час розвиток світової економіки базується на 

дослідженні невідомого та розробці чогось нового. Використання 

накопичених знань призводить до суттєвих змін у характері діяльності 

субʼєктів господарювання та неухильного зростання рівня витрат на 

дослідження і розробку інтелектуальних продуктів. Процеси дослідження 

та розробки є тісно повʼязаними між собою складовими господарської 

діяльності, між якими немає чіткого розмежування, визначеного 

законодавчо.  

В обліку під дослідженнями розуміють заплановані підприємством 

дослідження, які проводяться ним уперше з метою отримання і розуміння 

нових наукових та технічних знань, у свою чергу розробка – це 

застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для 

планування і проектування нових або значно вдосконалених матеріалів, 

приладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їхнього 

серійного виробництва або використання [2].  

Процедурно бухгалтерський облік витрат на дослідження та розробку 

включає сукупність робіт із документального оформлення, оцінювання, 

групування та облікової реєстрації витрат матеріальних, трудових та інших 

ресурсів, що виникають на етапах розвитку нового виду продукції. 

Взаємозвʼязок між етапами розробки нового виду продукції та видами 

витрат представлено на рис. 1. 
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Етап  Витрати, пов’язані з виконанням робіт  

Дослідно-конструкторські 

роботи 

 витрати на проектування і конструювання нового 

виробу (матеріали, витрати на оплату праці і т.д.); 

 

Підготовчі роботи 

 витрати на проектування спеціального оснащення та 

розробку технологічного процесу, його виготовлення; 

 витрати на розробку і оформлення нормативів 

витрат; 

 витрати на випробування матеріалів, інструментів, 

напівфабрикатів і пристосувань для виробництва нової 

продукції; 

  

Виготовлення  

пробного зразка 

 витрати на перестановку, перепланування і 

налагодження устаткування;  

 витрати на виготовлення комплекту спеціального 

інструменту і пристроїв дослідного зразка; 

 витрати на виготовлення дослідного зразка; 

 
Виготовлення  

установчої партії 
 витрати на виготовлення установчої партії. 

 

Рис. 1. Групування та склад витрат на дослідження та розробки 

Джерело: узагальнено на підставі [3, 4] 
 

Відповідно до П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” [2] витрати на 

дослідження не підлягають капіталізації, а відображаються у складі витрат 

того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Тому всі варіанти 

витрат підприємства на науково-технічні дослідження відносяться до 

інших операційних витрат. Щодо розробок, то у випадку одержання 

позитивного результату і його відповідності критеріям визнання 

нематеріальних активів сума понесених витрат відноситься до первісної 

вартості створеного активу. 

Підставою для облікового відображення витрат на дослідження і 

розробки є типові документи, що призначені для обліку витрат за 

економічними елементами. Зокрема, первинними документами для 

оформлення в обліку матеріальних витрат є накладні, накладні на 

внутрішнє переміщення, лімітно-забірні картки тощо. Заробітна плата 

працівників, що задіяні у підготовці та освоєння виробництва нової 

продукції, нараховується на основі табеля обліку робочого часу або нараду 

на відрядну роботу, розрахунок заробітної плати здійснюється у 

розрахунково-платіжній відомості [1]. 

Отже, в сучасному світі все більше уваги приділяють дослідженню та 

розробкам нових технологій та продукції. У процесі організації обліку 
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витрат на дослідження та розробки бухгалтеру необхідно чітко визначити 

можливість отримання нового продукту чи їх включення до витрат 

звітного періоду, що дозволить оцінити діяльність кожного структурного 

підрозділу підприємства, отримати достовірну релевантну інформацію 

щодо собівартості нових видів продукції для планування цінової політики 

та позитивно вплине на обʼєктивність фінансового результату 

підприємства.  
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ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ЕЛЕКТРОННИМИ КОШТАМИ 

 

В теперішніх умовах стрімкого розвитку науково-технічного прогресу 

важливого значення в розрахунках з різними суб’єктами господарювання 

набувають сучасні системи платежів, особливо платежі, які здійснюються 

за допомогою електронних грошей. Ефективність використання 

електронних грошей при розрахункових операціях насамперед полягає в 

миттєвості виконання розрахунку та у відсутності регіональних обмежень 

у їх здійсненні. 

На сьогоднішній день в Україні електронні гроші є новітнім 

платіжним засобом, що досить успішно застосовується вітчизняними 

підприємствами, які швидше пристосувались до умов розвитку ринку 

електронної комерції. 

Вимоги щодо регулювання обігу  електронних коштів в Україні 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625176
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625176
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наведені в Законі України “Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні” від 05.04.2001 №2346 – III та у Положенні Національного Банку 

України “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України з питань регулювання випуску та обігу 

електронних грошей” від 04.11.2010 №481 [1]. Проте питання методики 

ведення бухгалтерського обліку розрахунків електронними коштами 

залишаються неврегульованими, що також обмежує можливості їхнього 

використання в господарській діяльності суб’єктів підприємництва. У 

працях вітчизняних та зарубіжних науковців також розглянуті недостатньо 

теоретичні та практичні аспекти безготівкових розрахунків сучасними 

системами платежів. 

Найпершою проблемою, що виникає в обліку електронних грошей, є 

їхнє визнання. Ця проблема пов’язана з невизначеністю сутності 

електронних коштів як об’єкта бухгалтерського обліку. Тому для 

бухгалтерів виникають труднощі із визначенням способу їх відображення в 

системі бухгалтерському обліку. Більшість бухгалтерів та експертів  

дотримуються думки, що електронні гроші необхідно відносити до 

дебіторської заборгованості, оскільки  не вважають їх грошима, а лише 

борговими зобов’язаннями [2]. 

Проблемним також залишається питання визнання первинного 

документа щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з 

електронними грошима. Будь-яка операція, яка має місце в господарській 

діяльності підприємства і відображається в реєстрах бухгалтерського 

обліку, має супроводжуватись первинними документами. Очевидно, що 

використовувати паперову форму первинних документів для обліку 

операцій з електронними коштами недоцільно, та й взагалі абсурдно. 

Вимоги до засобів формування документів за операціями із застосуванням 

електронних коштів визначаються  платіжною системою з врахуванням  

вимог,  встановлених Національним банком України [3]. 

Відповідно до Інструкції про застосування плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій підприємств і організацій для відображення операцій з 

електронними коштами в бухгалтерському обліку використовується 

субрахунок 335 “Електронні гроші, номіновані в національній валюті”. 

Однак в системі електронної комерції більшість розрахунків здійснюється 

з іноземними контрагентами, що обумовлює необхідність використання 

електронних грошей, номінованих в іноземній валюті. А вищезазначеною 

інструкцією відповідний субрахунок для обліку електронних грошей, 

номінованих в іноземній валюті, не передбачений [4]. 

Для того, щоб суб’єкту господарювання повністю застосовувати всі 

переваги використання сучасних електронних платіжних інструментів, 
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українська законодавчо-нормативна та інструктивна база має бути істотно 

удосконалена й доопрацьована для ліквідації існуючих імперативних 

обмежень, як у використанні таких платіжних інструментів, так і в системі 

їх бухгалтерського обліку. 
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РИЗИКИ ПОДАТКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Ризики є у будь-якій сфері діяльності людини, притаманні ризики і 

процесам податкової оптимізації підприємств. Податковим кодексом 

України  дано визначення, що ризик – “це ймовірність недекларування 

(неповного декларування) платником податків податкових зобов'язань, 

невиконання платником податків іншого законодавства, контроль за яким 

покладено на органи державної податкової служби”. Таким чином, для 

органів оподаткування ризик полягає у зменшенні надходжень до 

державного бюджету [1]. 

Податкова оптимізація являється основою податкового планування. 

Оптимізація оподаткування передбачає, перш за все, максимально 

можливе зменшення податків та недопущення штрафів зі сторони 

фіскальних органів.  

Термін “мінімізація податків” дуже часто вводить в оману, адже її 

метою є не зменшення конкретного податку, а зростання фінансових 
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ресурсів усього  підприємства. Саме оптимізація податкової політики 

підприємства дає змогу уникати переплати податків в конкретний часовий 

проміжок.  

Учасниками податкових відносин є держава та платники податків. 

Як відомо, держава формує та ухвалює податкове законодавство, 

регулюючи механізми оподаткування та надходження податків до 

бюджету країни. Платники податків лише виконують визначені 

податковим кодексом правила.. Головною метою контролюючих 

податкових органів є максимальне наповнення бюджету. Протилежними є 

інтереси платників податків, які намагаються мінімізувати податкові 

платежі. Ця мета досягається за допомогою податкового планування, що 

дає можливість підприємствам законним шляхом зменшити податкове 

навантаження на них. Саме тому, що цілі цих двох суб’єктів протилежні, 

виникають конфлікти у сфері оподаткування, які є основною ознакою 

ризиків податкового планування на підприємствах [2]. 

Всі шляхи оптимізації можна розділити на 3 основні групи: 

1) виведення грошей з під оподаткування – найризикованіша група 

схем, оптимізаційні методи в цій групі досить часто пов’язані з 

“відмиванням доходів”; 

2) переказ грошових коштів в так звані офшорні зони (області з 

меншим рівнем оподаткування) – цей шлях є менш ризикованим ніж 

вищезазначений, проте він не є ідеальним, а рівень його ризику можна 

вважати середнім між відстрочкою платежів та виводом грошей з під 

оподаткування; 

3) відстрочка оплати податкових платежів – цей метод є найменш 

ризикованим і виявити його можливо лише у випадку грубої помилки при 

впровадженні. Слід пам’ятати, що підприємство не зменшує свої податки, 

а лише переносить їх на майбутні періоди [3]. 

Для визначення податкових ризиків, які чекають на підприємство в 

процесі оптимізації податків та податковому плануванні використовують 

такі методи як метод історичного аналізу, аналогій, аналітичний метод та 

метод “зворотного аналізу”. 

Основною помилкою багатьох оптимізаторів стає те, що вони хочуть 

знайти таку схему податкового планування, яка б працювала вічно і 

безвідмовно. Проте існування такої схеми неможливе, адже з часом зміни в 

законодавстві неминучі. Також навіть при правильному виборі 

оптимізаційної схеми існує ризик помилкових розрахунків та, відповідно, 

фінансових втрат. Не є таємницею, що оптимізації затратні та вимагають 

уважного ставлення до них, тому перш ніж реалізувати оптимізацію 

потрібно врахувати її вартість, адже якщо схема коштує більше ніж сам 

ефект від її впровадження, то її використання є недоцільним.  
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Отже, застосування сучасних схем податкової оптимізації мають 

високі ступені ризику та несуть важкі наслідки як для держави, так і для 

оптимізаторів. Оптимізацію можна порівняти з азартною грою, в якій лише 

після перевірки підприємства дізнаєшся, скільки користі або шкоди воно 

отримало після оптимізації. Простими словами оптимізація – це 

балансування на межі прибутку і штрафу. 
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 ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ  

НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

На більшості підприємств України управлінський облік ще не 

сформувався як цілісна система збору, аналізу, інтерпретації і 

представлення корисної інформації менеджерам підприємства з ціллю 

прийняття оперативних, тактичних та стратегічних рішень. Відсутня єдина 

методична база формулювання управлінського обліку як системи. В Законі 

України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” 

розкривається поняття “управлінський (внутрішньогосподарський) облік – 

це система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства 

для внутрішніх користувачів в процесі управління підприємством” [1]. 

Таке визначення являється вузько орієнтуючим і не відображує справжню 

його сутність. 

Управлінський облік має надати інформацію для мінімізації витрат 

на виробництво продукції та одержання максимального прибутку. 

Відповідно до інтересів користувачів управлінський облік має виконувати 
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такі функції:  

1) децентралізація контролю за обліком витрат і формуванням 

собівартості продукції;  

2) впорядкування інформації в управлінській звітності, необхідної 

для прийняття управлінських рішень і розробки стратегічних дій 

підприємства.  

Особливість управлінського обліку полягає в тому, що на місце чисто 

процедурних обліково-економічних завдань приходить нове – 

забезпечення користувачів інформацією, яка носить адресний характер, 

тому зрозуміло, що для різних груп користувачів треба забезпечити різну 

інформацію [2, с. 116]. 

Варто зазначити, що метою управлінського обліку є не тільки 

відображення економічних процесів, але й управління ними. Призначення 

управлінського обліку можна коротко передати визначенням: 

“виробництво” інформації для здійснення ефективного управління.  

Більшість даних управлінського обліку є комерційною таємницею, 

оскільки в них відображають стратегію і тактику підприємства в умовах 

конкуренції. Через це саме менеджери підприємства є користувачами 

управлінської інформації. 

Важливу роль відіграє управлінський облік при вирішенні завдань 

прогнозного характеру: дослідження рентабельності нових видів продукції 

(робіт, послуг); оцінка ефективності інвестиційних проектів; прийняття 

рішень в умовах використання обмежених ресурсів тощо. Тому, 

управлінський облік можна трактувати, як синтез методів і принципів 

обліку витрат, калькулювання собівартості, а також прогнозування, 

планування, аналізу і контролю. 

Суттєвим ґальмом поширення управлінського обліку в країні 

залишається відсутність чіткого визначення переліку складових цього 

обліку.  

Організація управлінського обліку на підприємстві складається з 

трьох етапів: методологічного; технічного; організаційного. На першому 

етапі обирається модель в залежності від мети, визначаються об'єкти та 

методи обліку витрат, а також елементи бухгалтерського обліку, які 

слугують для формування інформації необхідної для прийняття 

управлінських рішень (план рахунків управлінського обліку, складання 

калькуляційних статей та інше). На другому – технічному етапі обирається 

склад регістрів аналітичного обліку, форми внутрішньої звітності і 

визначається напрямок руху інформації в середині підприємства. Третій 

етап передбачає розподіл обов'язків між працівниками в системі 

управлінського обліку. 

Ефективне управління підприємством залежить від розвиненості 



26 

системи управлінського обліку та ступеня її комп'ютеризації. Працюючи із 

системою управлінського обліку, бухгалтер повинен використовувати 

належної якості  програмні продукти. Йому потрібні знання в області 

аналізу, планування, контролю, а також інструменти для застосування цих 

знань. Серед програмних продуктів західних виробників існує багато 

програм, призначених для управління. Проте всі вони мають один 

основний недолік: включають у себе вже “вшиті” управлінські рішення, які 

були розроблені, в основному для  американських компаній. 

Для успішного впровадження системи управлінського обліку 

необхідні три складові:  

1) спеціальні ресурси: якщо підприємство зважилося на виконання 

поставленої задачі, йому знадобиться багато, як грошових витрат, так і 

витрат часу; 

2) фахівці: керівництву слід усвідомлювати, що слід наймати не 

бухгалтерів, а саме спеціалістів з досвідом; 

3) участь у процесі постановки завдання: всі спеціалісти та фахівці 

на різних рівнях управління підприємством повинні приймати участь не 

тільки у  підготовці інформації, але й постановці завдань для досягнення 

мети підприємства.  
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ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

В умовах глобалізації світової економіки уряди багатьох держав 

зіткнулися з проблемою зниження податкових надходжень у державні 

бюджети, що обумовлено оптимізацією оподаткування діяльності 

суб’єктами транснаціонального бізнесу. Застосування методик 

трансфертного ціноутворення дає змогу таким суб’єктам переносити 
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значну частину бази оподаткування податком на прибуток з держав із 

високим податковим навантаженням у держави з низьким податковим 

навантаженням чи у офшорні зони. Оскільки Україна не належить до 

держав із низьким податковим навантаженням, то проблема мінімізації 

податкових платежів суб’єктами транснаціонального бізнесу набуває 

гострої актуальності. 

Вирішення означеної проблеми здійснюють, як правило, через 

запровадження законодавчо-нормативних обмежень трансфертного  

ціноутворення. Зокрема в Україні врегулювання трансфертного  

ціноутворення  запроваджено з 1 вересня 2013 року через визнання та 

індентифікацію контрольованих операцій  між суб’єктами бізнесу,  хоча 

трансфертне ціноутворення як система методів визначення справедливих 

ринкових цін для цілей оподаткування вже давно використовується у 

світовій практиці.   Загалом механізми оподаткування таких операцій 

ґрунтуються на принципі “витягнутої руки” (Arm’s length principle), який є 

міжнародним і погоджений державами-членами Організації економічного 

співробітництва та розвитку та іншими країнами, які не є членами цієї 

організації (понад 70 країн світу) [1]. Суть принципу витягнутої руки 

полягає у тому, що розрахунок податкових зобов’язань робиться виходячи 

з ринкових цін за угодами, між взаємозалежними платниками податків, 

начебто компанії були незалежні (перебували “на відстані витягнутої 

руки”). Цей принцип прийнятий як спосіб захисту держави в 

недоотриманні податків. Він може реалізуватись за одним із таких методів: 

порівняльної неконтрольованої ціни, ціни перепродажу, “витрати плюс”, 

чистого прибутку, розподілення прибутку [2]. 

З  1 січня 2017 року законодавством змінено критерії віднесення 

господарських операцій до контрольованих та внесено низку важливих 

методологічних доповнень щодо встановлення відповідності умов 

контрольованих операцій принципу “витягнутої руки” [3]. Зокрема до 

статті 39 “Трансфертне ціноутворення” Податкового кодексу України 

внесено такі зміни: суттєво збільшено граничні суми для визнання 

операцій контрольованими, розширено перелік операцій, що підпадають 

під трансфертне ціноутворення, змінено застосування методів 

трансфертного ціноутворення, а саме ціни перепродажу, спрощено 

застосування методу “витрати плюс”, значно збільшено термін зберігання 

документів, пов’язаних з трансфертним ціноутворенням (від 7 років з дня 

подання відповідної звітності), перенесено кінцевий термін подання 

звітності з 1 травня на 1 жовтня [3].   

Ці зміни спрямовані на вдосконалення контролю за трансфертним 

ціноутворенням та задоволенню інтересів як держави так і бізнесу.  

Загалом визначені доповнення до Податкового кодексу України є 
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позитивними і повністю відповідають світовим тенденціям. Держава 

отримала дієвіші механізми, які дають змогу попередити неконтрольоване 

виведення капіталів з нашої країни до офшорів та юрисдикцій із низькими 

ставками оподаткування. Якщо ж розглянути питання з іншого боку, то 

значні переваги отримав і бізнес, а саме:  спрощення вимог до звітності, 

охоплення перевірками з трансфертного ціноутворення лише на питаннях 

за визначеним напрямом. 

Отже, завдяки даним змінам відбудеться виконання головного 

завдання даного законопроекту – це максимальне оподаткування доходу в 

юрисдикції, в якій він генерується. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ  

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЛІЦЕНЗІЙ  

 

В Україні чимало видів господарської діяльності підлягають 

ліцензуванню. Тільки після одержання ліцензії суб’єкт господарювання 

одержує право на провадження певного виду діяльності. Дослідженню 

обліку ліцензій присвячено чимало публікації. Такі науковці, як 

Ф. Ф. Бутинець, В. П. Завгородній, В. Б. Захожай, А.Н. Кліменко, 

Л. Р. Солошенко, у своїх працях розглядали питання обліку ліцензій , але на 

сьогодні єдиного підходу так і не сформувалось. Тому метою даного 

дослідження є аналіз існуючих підходів до обліку ліцензій на право 

здійснення певних видів діяльності  і розробка шляхів удосконалення. 

Для одержання ліцензії підприємці подають заяву та інші необхідні 

документи до органу ліцензування. Коли орган ліцензування приймає 

рішення про видачу ліцензії, повідомляє заявника, і тільки після оплати 

заявником повної вартості ліцензія буде оформлена як чинний документ. 

Тут виникають перші суперечки – одні науковці вважають, що 

придбана ліцензія є витратами майбутніх періодів, інші – що такі ліцензії 

слід відображати як нематеріальні активи. 

Ми підтримуємо позицію, що придбані ліцензії необхідно обліковувати 

як нематеріальні активи і відповідно до П(с)БО 8 “Нематеріальні активи” 

зараховувати на баланс підприємства за первісною вартістю з подальшою їх  

амортизацією.  

Розглянемо, для прикладу, облік ліцензій у будівництві. Їх раніше 

видавали терміном на 5 років, сплачена вартість придбання формувала 

первісну вартість , яку і амортизували продовж всього терміну дії ліцензії. У 

2017 році набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 

10.03.2017 № 238 “Про внесення змін до Порядку ліцензування 

господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури”, 

згідно з якою всі чинні будівельні ліцензії стають тепер безстроковими [1]. 

Внаслідок цих змін ліцензії залишаються обліковуватись на балансі, слід 

тільки припинити нарахування амортизації, оскільки ці ліцензії тепер є 

нематеріальним активом з невизначеним терміном використання. 

Додаткових труднощів  з обліком таких ліцензій не виникає. 
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Проте не всі ліцензії обліковуються за схожою схемою. Винятком 

стають ліцензії, за які підприємство одразу не сплачує всю вартість, а 

здійснює періодичні платежі впродовж терміну дії цього документа. 

Зокрема, плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними 

напоями і тютюновими виробами справляється щоквартально рівними 

частками, а ліцензії на право оптової торгівлі даними товарами видаються 

терміном на п'ять років і оплата здійснюється частковими платежами за 

кожний наступний рік у розмірі 1/5 вартості ліцензії.  

Візьмемо, до прикладу, ліцензію на право оптової торгівлі тютюновими 

виробами, вартість якої 500 000 грн. на рік. Найчастіше на практиці в 

момент одержання такої ліцензії оприбутковується в балансі 

нематеріальний актив, первісна вартість якого 2 500 000 грн., хоча фактично 

за ліцензію сплачено тільки 500 000 грн. На нашу думку, дане відображення 

в обліку суперечить основній меті ведення бухгалтерського обліку і 

складання фінансової звітності - надання користувачам для прийняття 

рішень повної, правдивої та неупередженої  інформації про фінансове 

становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства, та 

принципу повного висвітлення, відповідно до якого користувачам надається 

суттєва та достовірна інформація про фінансовий стан, так як вартість 

нематеріальних активів завищується на суму 2 000 000 грн.  

На основі проведеного дослідження для усунення цієї суперечності  

пропонуємо ввести до субрахунку 127 аналітичний рахунок 1272 

“Неоплачена вартість ліцензії”, який буде контрактивним до рахунку 1271 

“Ліцензія на право здійснення торгівельної діяльності”. В момент 

придбання несплачена вартість відображатиметься за кредитом рахунку 

1272 з наступним списанням за дебетом при сплаті кожного наступного 

платежу. Впровадження нашої пропозиції дозволить правильно відображати 

первісну вартість нематеріального активу, що відображає суму фактично 

сплачених коштів, і не допустить завищення вартості активів.  

Таким чином, провівши аналіз порядку відображення в обліку ліцензій 

на право здійснення певних видів діяльності було встановлено, що не існує 

однакового підходу для обліку всіх без винятку ліцензій. Для правильного 

відображення необхідно враховувати всі моменти видачі і функціонування 

таких ліцензій: термін чинності, порядок оплати, можливість дострокового 

припинення чи передачі тощо. 
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УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

 

В умовах нестабільного розвитку економіки для більшості суб’єктів 

господарювання важливим завдання є формування якісної інформаційної 

бази для підтримки прийняття управлінських рішень. Внутрішня 

інформація, яка використовується менеджерами підприємства при 

прийнятті управлінських рішень створюється системою управлінського 

обліку, тому потреба підприємств у формуванні управлінської звітної 

інформації набуває все більшого значення.  

Особливості формування управлінської звітності досліджені у працях 

теоретичного і прикладного спрямування такими науковцями: Ф.Ф. 

Бутинцем, С.Я. Королем, С.Г. Головим, Г.О. Партин, Л.В. Нападовською, 

М. В. Корягіним, П.О. Куциком, П.Я. Хомином, М.С. Пушкарем та 

іншими.  

Незважаючи на наявність численних праць за цією тематикою у 

спеціалізованій економічній літературі управлінська звітність досліджена 

недостатньо. Зокрема, у наукових розробках вчених відсутній єдиний 

підхід до визначення терміну “управлінська звітність”, ними 

використовуються такі категорійні поняття як “внутрішньогосподарська 

звітність”, “внутрішня звітність”, “управлінська звітність”, 

“внутрішньоорганізаційна управлінська звітність” тощо. 

У дослідженні ми використовуватимемо термін “управлінська 

звітність”, який найбільш повно розкриває її особливості, пов’язані з 

формуванням інформаційної бази для прийняття виважених управлінських 

рішень.   

На особливостях управлінської звітності зазначає С.Я. Король 

“Управлінська звітність за своєю сутністю є не лише джерелом інформації, 

але й засобом формалізації вимог внутрішніх користувачів до облікової 

інформації” [2]. З цього слідує, що управлінська звітність суб’єкта 

господарювання повинна формуватись за запитом її споживачів. 

Провівши аналіз наукової літератури [1-5] можна відзначити, що 

основними складовими системи формування управлінської звітності є: 

внутрішні регламентаційні правила; методи формування та форми подачі 

звітності; види управлінських звітів та узгодження їх форм; 
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використовувана методика формування показників та алгоритм їх 

розрахунку, обгрунтування граничних значень показників; суб’єкти 

формування та отримання управлінської зведеної інформації; 

періодичність та строки формування.  

Оскільки частина інформації управлінського обліку має неточний 

характер, з метою забезпечення високої якості даних наведених в 

управлінській звітності П. Я. Хомин виокремив базові критерії 

формування системи управлінських звітних показників, які фіксуються в 

управлінській звітності: адекватність, нейтральність, доказовість, точність, 

значимість, цінність, стабільність, актуальність, детальність, гнучкість, 

повнота, лаконічність, доступність, економічність. 

Не зважаючи на наявність у науковій літературі рекомендацій щодо 

порядку формування управлінської звітності, вибір показників та 

визначення їх оптимальних значень, встановлення періодичності 

формування управлінської звітності на конкретному підприємстві вона 

матиме індивідуальні характеристики, які пов’язані з його галузевими 

особливостями  та специфікою виробничо-господарської діяльності. 

Отже, управлінська звітність є важливою складовою інформаційно-

аналітично забезпечення прийняття управлінських рішень, тому при її 

формуванні доцільно визначити орієнтований склад показників, які в ній 

відображатимуться. Ця необхідність зумовлюється тим, що від 

інформативності показників наведених в управлінській звітності залежить 

якість прийнятих рішень, які на них ґрунтуються, а як наслідок поточна та 

майбутня діяльність підприємства. 
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ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА  

ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Лісове господарство є діяльністю, яка, в першу чергу, має справу із 

захистом, охороною лісів та постачанням іншим підприємствам 

лісоматеріалів. Така моноспеціалізація накладає свій відбиток на 

організацію і ведення бухгалтерського обліку по різних функціональних 

ділянках, в т.ч. і витрат виробництва та калькулювання собівартості 

продукції лісового господарства.  

Забезпечення ефективного функціонування системи бухгалтерського 

обліку (у т.ч. і щодо обліку витрат) в умовах динамічної зміни 

вітчизняного нормативно-правового поля та з врахуванням галузевих 

особливостей є одним із пріоритетних завдань підприємств лісового 

господарства. 

Як слушно зазначає Петренко, “у лісовому господарстві організацію 

обліку витрат на основне виробництво потрібно будувати з урахуванням 

особливостей виробничого циклу, методу організації виробництва, 

порядку використання сировини і матеріалів, виробничої структури, стану 

нормативної документації, а також організації облікового процесу на 

підприємстві та рівня його комп’ютеризації” [1, с. 61]. 

Згідно із Методичними рекомендаціями з формування собівартості 

продукції (робіт, послуг) на підприємствах лісового господарства 

України [2] передбачено групування витрат за місцем виникнення, видом 

продукції, робіт, послуг, за однорідністю, за способами перенесення 

вартості на продукцію, за ступенем впливу обсягу виробництва на рівень 

витрати, за календарним періодом тощо. Окрім цього витрати, пов'язані з 

виробництвом продукції (робіт, послуг) в лісовому господарстві, групують 

за такими статтями калькуляції: 

– сировина і матеріали; 

– купівельні матеріали, напівфабрикати та комплектуючі вироби, 

роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та 

організацій; 

– паливо й енергія на технологічні цілі; 

– зворотні відходи (вираховуються); 
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– основна заробітна плата; 

– додаткова заробітна плата; 

– відрахування на соціальне страхування; 

– витрати на утримання та експлуатацію устаткування; 

– загальновиробничі витрати; 

– витрати на лісогосподарські роботи і послуги, виконані за рахунок 

доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стаття не 

використовується у промисловій діяльності); 

– інші виробничі витрати; 

– супутня продукція (вираховується) (стаття не використовується у 

лісогосподарській діяльності). 

Для відображення у бухгалтерському обліку витрат на виробництво 

підприємства лісового господарства використовують рахунок 23 

“Виробництво” за субрахунками, перелік яких встановлюється суб’єктом 

господарювання самостійно. У роботі [1] наводиться такий перелік 

субрахунків: 231 “Витрати лісового господарства за рахунок бюджетних 

коштів”; 232 “Витрати лісового господарства за рахунок власних коштів”; 

233 “Витрати за вивезенням деревини на кінцеві склади”; 234 “Інше 

виробництво”; 235 “Допоміжне виробництво”. 

Аналітичний облік ведеться в розрізі статей витрат за такими 

об'єктами, видами продукції, робіт і послуг: лісосіки, відведені під всі види 

вирубок; молодняки, пройдені доглядом; насадження, пройдені рубаннями, 

пов'язаними з веденням лісового господарства; дороги лісогосподарського 

призначення, виконані господарським методом; біотехнічні заходи; 

гідролісомеліоративні і лісоосушувальні роботи; лісовирощування; лісові 

культури; захисні насадження; природне поновлення; полезахисні лісові 

смуги; заходи з охорони лісу від пожеж; послуги з виявлення пожеж; 

гасіння лісових пожеж; послуги з охорони і відтворенню диких тварин; 

інша продукція і послуги, що надаються [1, с.62]. 

У практиці підприємств лісового господарства найбільш ефективними 

вважаються два методи калькулювання собівартості продукції – прямого 

розрахунку та нормативний. Саме на їх основі, більшістю бухгалтерів 

здійснюється обчислення витрат на виробництво продукції по основних 

його видах. 

Якщо основною діяльністю підприємства є лісозаготівля, то 

собівартість визначається загальною сумою витрат зменшеною на вартість 

відходів, а отриманий результат ділять на загальний вихід основної 

продукції. Одиницею калькулювання є кубічний метр деревини. 

Коли діяльність пов’язується із лісовідновленням, то собівартість 

визначають як суму фактичних витрат за кожним видом робіт розділеною 

на обсяг виконаних робіт чи послуг. Калькуляційною одиницею є 1 га 
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площі лісу, на якій проводилися лісогосподарські, лісозахисні роботи.  

Підприємство може орієнтуватись на промислове виробництво 

(столярне, паркетне виробництво, переробка відходів лісопиляння) за 

якого собівартість визначатиметься із застосуванням нормативів витрат на 

виробництво 1 м2 видів продукції. У цьому випадку, від загальної суми 

витрат відніматиметься вартість відходів, побічної продукції і отриманий 

результат ділитиметься на кількість кінцевої основної продукції. 

Калькуляційною одиницею може виступати 1 м2 готової продукції. 

Для підприємств, пов’язаних із іншими види діяльності (заготівля 

ягід, грибів, лікарських трав) собівартість рівна сукупним витратам на 

виробництво (заготівлю), що діляться на вихід продукції. Одиницею 

калькуляції є 1 т. або 1 кг. готової продукції [3, с. 209-210].  

Як демонструють дослідження Т.І. Вовчука, визначення собівартості 

продукції полегшується, якщо: 

– прямі витрати безпосередньо відносити в собівартість 

лісопродукції за місцями їх виникнення на основі даних первинної 

документації; 

– непрямі витрати розподіляти пропорційно між структурними 

підрозділами підприємства і в кінці включати в собівартість валової і 

товарної лісопродукції. Отримані результати узагальнити на рахунку 

основного виробництва; 

– фактичні витрати за звітний період розподіляти між випуском 

готової продукції і незавершеним виробництвом; 

– скласти калькуляційні листки по собівартості одиниці окремих 

видів продукції; 

– оприбуткувати готову продукцію і в обліку відобразити 

відхилення фактичної собівартості готової продукції від її планової 

собівартості [3, с. 210]. 

Таким чином, вирішення облікових задач повинно стати запорукою 

підвищення ефективності управління витратами лісового господарства.  
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ФІНАНСОВИЙ, УПРАВЛІНСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК: 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Методологічно та організаційно бухгалтерський облік в Україні 

поділяється на управлінський, фінансовий та податковий. Такий поділ є 

досить умовним, оскільки дані  види обліку на підприємствах зазвичай 

здійснює єдиний структурний підрозділ – бухгалтерія. Однак, користувачі 

бухгалтерської інформації потребують різного ступеня її деталізації. 

Наприклад, вимоги щодо інформації для потреб управлінського персоналу 

значно конкретніші, ніж, наприклад, у зовнішніх користувачів фінансової 

інформації, тому немає потреби обтяжувати останніх зайвою деталізацією. 

Тому, кожен із зазначених видів обліку має свою мету, призначення, коло 

користувачів та відіграє важливу  роль в управлінні підприємством. 

Фінансовий облік – це сукупність правил і процедур, які забезпечують 

підготовку та подання інформації про фінансовий стан, результати 

діяльності та рух грошових коштів підприємства відповідно до вимог 

законодавчих актів та стандартів бухгалтерського обліку [1]. Організація 

фінансового обліку повинна забезпечити повне, суцільне та безперервне 

відображення всіх господарських операцій, складання та подання 

фінансової звітності, а також надання користувачам достовірної 

інформації.  

Управлінський облік – складова облікової системи кожного суб’єкта 

господарювання. Його основним призначенням є формування інформації, 

необхідної для прийняття вдалих управлінських рішень, що дає змогу 

підвищити ефективність управління підприємством. Ця інформація 

формується та подається у формі внутрішньої звітності та інших 

розрахунково-аналітичних документів, виходячи з потреб користувачів [2].  

Податковий облік ведеться з метою накопичення даних про доходи і 

витрати підприємства та використовується для складання податкової 

звітності, форма, порядок, терміни подання якої визначаються 
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законодавством. 

Варто зазначити, що спільним для всіх облікових підсистем є єдність 

інформаційної бази. Збір, реєстрація та обробка первинної інформації для 

всіх видів обліку здійснюється за єдиними правилами, що дозволяє 

уникнути дублювання даних та підвищити оперативність надання 

інформації. При цьому, дані фінансового обліку використовують для 

прийняття управлінських рішень, а дані управлінського обліку можуть 

стати вихідною базою для фінансових розрахунків. У той же час, для 

названих підсистем характерна низка відмінностей, прослідкувати яку 

можна шляхом порівняння трьох видів обліку за певними ознаками (див. 

табл.). 

 Таблиця  

Порівняльна характеристика видів обліку 

Ознаки Види обліку 

фінансовий управлінський податковий 

Мета обліку складання та 

подання звітності 

для потреб 

зовнішніх 

користувачів 

надання інформації для 

планування, управління 

та контролю 

надання 

інформації про 

нарахування та 

сплату податків 

державним 

органам 

Користувачі 

інформації 

широке коло 

внутрішніх та 

зовнішніх 

користувачів 

обмежене коло 

користувачів 

управлінського 

персоналу підприємства 

державні органи 

Об’єкт обліку 

та звітності 

підприємство в 

цілому 

центри відповідальності, 

окремі види продукції, 

види діяльності тощо 

база 

оподаткування 

Обов’язковість 

ведення 

є обов’язковим не обов’язковий, 

залежить від рішення та 

потреб керівництва 

підприємства 

є обов’язковим 

Частота та 

строки подання 

звітності 

місяць, квартал, 

рік, на вимогу 

користувачів або у 

строки визначені 

законодавством  

терміни визначаються у 

залежності від потреб 

користувачів звітності 

за рік, 

поквартально, 

щомісяця у 

строки визначені  

законодавством  

Ступінь 

відкритості 

інформації 

відкрита, публічна носить конфіденційний 

характер 

надається тільки 

податковим 

органам та є 

таємницею 

 

Отже, формування інформації в межах кожної облікової підсистеми 

забезпечує активну взаємодію системи обліку із зовнішнім і внутрішнім 

середовищем у процесі використання користувачами потрібної інформації. 

Наведена порівняльна характеристика дає можливість визначити основні 

відмінності даних видів обліку, спільні ознаки, які їм притаманні, а також  
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їхню взаємодію як для інформаційного забезпечення так і для ведення 

господарської діяльності підприємства загалом.    
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БРАК У ВИРОБНИЦТВІ ЯК ОБʼЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

В умовах високої конкуренції між субʼєктами господарювання 

важливу роль у підвищенні конкурентоспроможності підприємств відіграє 

забезпечення належної якості продукції. Прийняття ефективних рішень у 

сфері управління якістю потребує достовірної та оперативної інформації 

щодо бізнес-процесів підприємства, джерелом якої є система 

бухгалтерського обліку. З огляду на це, брак у виробництві як результат 

виробничого процесу неналежної якості є важливим обʼєктом 

бухгалтерського обліку. 

Браком вважається продукція (напівфабрикати, деталі, вузли й 

роботи, готові вироби), яка за своїми властивостями не відповідає 

встановленим вимогам або технічним умовам і не може бути використана 

за своїм прямим призначенням або може бути використана тільки після 

додаткових витрат на виправлення [2]. 

У науковій та навчальній літературі представлено різні підходи до 

класифікації браку у виробництві. Пархоменко В. М. [3] зокрема виділяє 

такі класифікаційні ознаки, що враховують потреби управління якістю: 

місце виявлення; характер дефектів, виявлених під час технічного 

приймання; можливість планування виникнення браку; за винними 

особами; за причинами виникнення. 

Для обліку й узагальнення інформації про втрати від браку в 

бухгалтерському обліку застосовують рахунок 24 “Брак у виробництві”, за 

дебетом якого відображають вартість зовнішнього і внутрішнього браку, а 
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за кредитом – суми, що зменшують втрати від браку: вартість відходів від 

бракованої продукції; суми, що підлягають відшкодуванню за рахунок 

винних осіб. Аналітичний облік втрат від браку ведуть за цехами, видами 

продукції, статтями витрат, причинами і винуватцями браку. На 

підприємствах, де питома вага бракованої продукції є значною, доцільно 

розробити і затвердити класифікатор причин браку та його винуватців, що 

сприятиме підвищенню інформативності облікових показників та 

ефективності контролю якості виробничого процесу. 

Проаналізувавши існуючу систему обліку браку у виробництві та 

наукові підходи до її удосконалення, можемо дійти висновку, що вони не 

враховують інформаційних потреб управління якістю продукції. Це 

пояснюється тим, що на основі існуючих облікових даних неможливо 

виокремити результати виробничого процесу неналежної та 

неоптимізованої якості, що необхідно для прийняття рішень щодо 

політики управління якістю. Вважаємо, що систему обліку результатів 

виробничого процесу слід трансформувати таким чином, щоб рівень 

облікового узагальнення відповідав тій чи іншій політиці управління 

якістю продукції [1]. 

Велике значення має оцінка браку, що залежить від його виду. 

Собівартість внутрішнього невиправного браку оцінюють за нормативною 

(плановою) сумою прямих витрат, включаючи частину 

загальновиробничих витрат. 

На відміну від собівартості остаточного браку собівартість 

внутрішнього поправного браку складається з: вартості сировини, 

матеріалів і напівфабрикатів, витрачених на виправлення дефектної 

продукції; витрат на заробітну плату, нараховану виробничим робітникам 

за операції з виправлення браку, з відрахуваннями на соціальні заходи; 

відповідної частки загальновиробничих витрат. Собівартість самих виробів 

і напівфабрикатів, що є поправним браком, не включають до витрат на 

виправлення браку. 

На виявлений у виробництві остаточний і поправний брак відділ 

технічного контролю або майстри, які приймають продукцію та деталі за 

якістю, складають акт (повідомлення про брак). Оформляти брак можна 

також за допомогою запису забракованої кількості деталей або виробів у 

робочому наряді чи документі, що його замінює (змінний рапорт, 

маршрутний лист тощо). У цьому випадку дані про брак за звітний період 

обчислюють за бригадами, дільницями, а також за причинами, 

винуватцями й оформляють підсумковою довідкою про брак [4]. 

При цьому якщо брак у виробництві виник з вини постачальника, то 

списання сировини, матеріалів і купованих напівфабрикатів, забракованих 

у процесі виробництва, слід оформляти додатково спеціальним 
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документом для пред’явлення претензій до контрагента. 

Після закінчення звітного місяця на підставі актів складають звіт про 

витрати щодо браку, де визначають суму втрат від забракованої продукції з 

перерахуванням виробів і зазначенням винуватців. Разом із тим для 

оперативного аналізу за окремими дільницями виробництва складають 

рапорти про забраковану продукцію за коротші періоди (тиждень, 

півмісяця), в яких вказують винуватців браку і суми заподіяної шкоди [3]. 

Таким чином, належна організація обліку браку у виробництві є 

необхідною передумовою формування обліково-інформаційного 

забезпечення управління якістю продукції.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність”, внутрішньогосподарський (управлінський) облік - 

система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для 

внутрішнього користування у процесі управління підприємством” [1]. 

Сьогодні існує низка об’єктивних причин, що обумовлюють подальше 

зростання ролі управлінського обліку разом з одночасним реформуванням 

його засад. Серед зовнішніх причин, що викликають зміни, найчастіше 

називають такі явища як глобалізація ринків, розвиток інформаційних і 

виробничих технологій, зростання конкуренції. Внутрішніми причинами 

змін, пов'язаними з діяльністю самих підприємств, більшість авторів 

вважає розвиток концепції ключових компетенцій, акцент на зв'язках з 

покупцями і постачальниками, аутсорсинг багатьох виробничих та 

управлінських функцій, організація роботи в командах тощо [2].  

Порівняно новим і перспективним є виділення в системі 

управлінського обліку стратегічного управлінського обліку для вищого 

керівництва і оперативного управлінського обліку для внутрішнього 

менеджменту. 

Термін “стратегічний управлінський облік” з'явився в США і країнах 

Західної Європи в 1980-х рр., Проте широкого застосування в той період 

не знайшов. 

Система стратегічного управління може бути реалізована за 

допомогою схеми, що зображена на рис.1. 

 

Аналіз середовища → Визначення цілей → Вибір стратегії →  

Виконання стратегії → Оцінка і контроль управління 

 

Рис. 1. Схема стратегічного управління 

 

Стратегічний управлінський облік націлений на перспективу і 

розглядається як потенційний напрямок розвитку, який підвищить 

значення управлінського обліку; разом з тим він являє собою обліково-

аналітичну систему, яка повинна забезпечити інформаційні потреби 

стратегічного менеджменту 3. 



42 

Оперативний облік слугує для оперативного планування та поточного 

спостереження за виробництвом. Він охоплює господарські й виробничі 

операції, що не мають безпосереднього відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку. За допомогою оперативно-технічного обліку 

одержують дані про щоденний випуск продукції, щоденне відвантаження і 

реалізацію продукції, товарів, про витрати сировини та інших 

матеріальних цінностей, трудові витрати, додержання умов договірних 

поставок тощо3. Дані підприємство отримує на основі безпосередніх 

спостережень за господарською діяльністю підприємств, установ. Виявлені 

показники не документують, а сповіщають керівництво усно. 

Ще однією важливою складовою управлінського обліку і 

перспективним напрямком його розвитку вважається управлінський аналіз. 

Першочергова мета такого аналізу полягає у вивченні минулої, поточної, а 

головне, майбутньої діяльності структурних підрозділів підприємства, 

заснованому на прогнозуванні їх доходів, витрат і фінансових результатів 

при виборі підрозділами тієї чи іншої господарської тактики 3. 

Отже, на основі вище наведеної інформації можна зробити висновки, 

що управлінський облік може і буде розвиватись, у найближчі роки 

основними завданнями стане його переорієнтація від обліку операційної 

діяльності до обліку явищ і фактів, визначених стратегією розвитку 

підприємства. Це передбачають процеси стратегічного планування і 

аналізу бізнес-процесів, бюджетування тощо. Разом з тим, витрати і надалі 

залишаються одним із центральних об'єктів управлінського обліку. 
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Розвиток управлінського обліку: міжна- родний контекст і перспективи / 

П. О. Куцик // Міжнародний збірник наукових праць. – Вип. 3 (21). – 

С. 211–216. 3. Чая В.Т. Управленческий учет: учебник и практикум для 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ КУРСОВИХ РІЗНИЦЬ 

 

В умовах євроінтеграції зростає кількість підприємств, що здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність. Експортно-імпортні операції спонукають 

підприємства проводити купівлю-продаж валюти, розрахунки нею із 

контрагентами, що в умовах нестабільності, призводить до курсових 

коливань, які необхідно коректно відображати в бухгалтерському обліку. 

Облік курсових різниць необхідно здійснювати відповідно до П(С)БО 21 

“Вплив змін валютних курсів”, що визначає методологічні засади 

формування в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземних 

валютах та відображення показників статей фінансової звітності 

господарських одиниць за межами України в грошовій одиниці України [1]. 

В першу чергу, особливості обліку курсових різниць визначаються видом 

статей балансу із якими вони пов’язані – монетарними чи немонетарними. 

Немонетарні статті, які відображені за історичною собівартістю (запаси, 

основні засоби, нематеріальні активи тощо), і зарахування яких до балансу 

пов'язано з операцією в іноземній валюті, відображаються за валютним 

курсом на початок дня дати здійснення операції у гривнях та в подальшому 

не відображаються у валюті і, відповідно, не призводять до виникнення 

курсових різниць.  

Монетарні ж статті (наявні грошові кошти у валюті, дебіторська 

заборгованість іноземних покупців тощо), необхідно постійно обліковувати 

за двома оцінками (у валюті та гривнях), і, відповідно, відображати курсові 

різниці. В залежності від обраної облікової політики визначення курсових 

різниць за монетарними статтями в іноземній  валюті  можна здійснювати на 

дату балансу, а також на дату здійснення  господарської операції в її межах 

або за всією статтею. Для визначення  курсових різниць на дату балансу 

потрібно застосовувати валютний курс, що встановлений Національним 

банком України, на кінець дня дати  балансу. При визначенні курсових 

різниць на дату здійснення господарської операції застосовується валютний 

курс на початок дня дати  здійснення операції. Підприємство може здійснити 

перерахунок залишків на кінець дня за монетарними статтями в іноземній 

валюті, за якими  протягом дня здійснювались господарські операції із 

застосуванням  валютного курсу, встановленого на кінець цього дня.  

Курсові різниці можуть виникати при здійсненні, як операційної, так і 
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фінансової та інвестиційної діяльності. Внаслідок зростання чи падіння курсу 

валют підприємство отримує доходи або навпаки несе витрати в межах 

зазначених видів діяльності. Доходи щодо курсових різниць від операційної 

діяльності відображаються на рахунку 714 “Дохід від операційної курсової 

різниці”; від фінансової чи інвестиційної діяльності – на рахунку 744 “Дохід 

від неопераційної курсової різниці”. Аналогічно відображаються втрати від 

курсових різниць на рахунках 945 “Втрати від операційної курсової різниці” 

та 974 “Втрати від неопераційних курсових різниць”. Всі ці рахунки можуть 

кореспондувати із рахунками обліку валютних коштів у залежності від місця 

їхнього зберігання (в касі, на поточному рахунку, в дорозі тощо), зокрема 

302, 312, 314, 332, 334 [2].  

У діяльності підприємства можуть також виникати й інші курсові 

різниці, зокрема, такі, які не мають впливу на фінансовий результат 

підприємства. Такі різниці пов’язані із операціями з засновниками, що 

погашають свою частину заборгованості у статутному капіталі валютними 

коштами та операціями щодо дебіторської заборгованості або зобов'язаннями 

за розрахунками із господарською одиницею за межами України, погашення 

яких не плануються і не є ймовірними в найближчій  перспективі. Зазначені 

курсові різниці відображаються у складі іншого  додаткового капіталу на 

окремому субрахунку 423 “Накопичені курсові різниці”, а також відносяться 

до складу іншого сукупного доходу. 

Важливість правильного обліку курсових різниць засвідчується їхнім 

широким представленням у формах фінансової звітності, зокрема Звіті про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіті про рух грошових 

коштів та Примітках до річної фінансової звітності [3].  

Отже, правильне відображення курсових різниць в обліку сприяє 

збереженню майна підприємства, надає додаткову аналітичну інформацію 

щодо використання валютних коштів, підвищує оборотність грошових 

коштів у валюті тощо. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ РОЗРАХУНКОВИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН  

ІЗ ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ 

 

Детальна класифікація дає можливість правильно систематизувати 

рахунки, призначені для обліку розрахунків на рівні кожної окремої 

господарської одиниці, сформувати належний рівень їх аналітичного 

обліку залежно від структурного наповнення та змісту розрахункових 

взаємовідносин. Це, своєю чергою, забезпечує достовірне та повне 

відображення (чи ідентифіковане елімінування) певних операцій у 

фінансовій та податковій звітності суб’єкта господарювання. 

Вищевикладене засвідчує актуальність обраної теми та обумовлює 

мету дослідження, яка полягає у формулюванні узагальненої класифікації 

розрахункових взаємовідносин із покупцями та замовиками, що дасть 

змогу формувати інформацію у розрізі, необхідному для прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

На нашу думку, на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки 

для бухгалтерського обліку розрахункових взаємовідносин із покупцями 

доцільно застосовувати чинні класифікації розрахунків (зокрема 

негрошових), дебіторської та кредиторської заборгованості [1, с. 51; 2, с. 7; 

3, c. 544; 4, с. 7; 5, с. 21-22; 6; 7], а зважаючи на дослідження 

класифікаційних ознак рахунків бухгалтерського обліку для формування 

системи субрахунків та аналітичних рахунків, яке виконала Н. Н. Карзаєва 

[8, с. 66], – чинні класифікації рахунків. Разом з тим, вони потребують 

внесення певних уточнень та доповнень та дають нам підстави 

сформулювати узагальнену класифікацію розрахунків з покупцями і 

замовниками (табл. 1). 

Таблиця 1 

Узагальнена класифікація розрахункових взаємовідносин із 

покупцями та замовниками 

Класифікаційні ознаки Класифікаційні групи 

За структурою 
Розрахунки з резидентами 

Розрахунки з нерезидентами 

За сферою застосування 
Розрахунки щодо товарних операцій 

Розрахунки щодо нетоварних операцій 

За формою здійснюваних Грошові (готівкові та безготівкові) розрахунки 
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Класифікаційні ознаки Класифікаційні групи 

розрахунків Натуральні (майнові) розрахунки 

Комбіновані розрахунки 

Розрахунки без вимоги щодо їхньої компенсації 

За періодичністю 

здійснення 

Разові розрахунки 

Періодичні розрахунки 

Систематичні розрахунки 

За терміном погашення 

заборгованості 

Поточні розрахунки 

Довгострокові розрахунки 

За валютою розрахунків 
Розрахунки в національній валюті 

Розрахунки в іноземній валюті 

За способом відображення 

результатів здійснення 

розрахунків у балансі  

Балансові 

Умовно-балансові 

Позабалансові 

 

Аналіз прийнятих підходів до класифікації розрахунків, дебіторської 

та кредиторської заборгованості, яка є основою розвитку методології їх 

бухгалтерського обліку, дав змогу виявити їх недостатність і 

невідповідність для сучасного групування однорідних за економічним 

змістом та правовою природою розрахунків із покупцями та замовниками. 

За результатами дослідження систематизовано та сформовано розширену 

загальну класифікацію розрахункових взаємовідносин із покупцями та 

замовниками за основними рівнями деталізації. 

Застосування пропонованих критеріїв класифікації дає можливість 

систематизувати суб’єкти та об’єкти розрахунків із покупцями та замовниками 

та встановити ієрархічний рівень розрахунків.  
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ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ В 

БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Діяльність підприємств комунальної сфери щодо забезпечення 

реалізації соціально-економічної політики є основою місцевого та 

регіонального господарства, комунального сектору економіки. Фінансовий 

стан комунальних підприємств істотно впливає не лише на забезпечення 

першочергових потреб населення, але й на створення необхідних умов для 

безперебійного функціонування всього господарського комплексу країни. 

Важливою особливістю діяльності комунальних підприємства є те, що 

більша частка їх витрат фінансується за рахунок місцевих бюджетів, які не 

завжди в змозі в повному обсязі покрити всі потреби галузі.  

На підприємствах, які надають житлово-комунальні послуги, мають 

місце особливості класифікації витрат в обліку, що пов’язано з 

необхідністю визначення не лише виробничої, а й повної собівартості 

робіт, послуг та обумовлено державним регулюванням тарифів, 

взаєморозрахунками між житлово-комунальними підприємствами. 

Витрати комунальних підприємств, як і інших галузей, класифікують 

в обліку окремо за видами діяльності: операційні, фінансові, інвестиційні 

та інші витрати. Частка неопераційних витрат досить незначна (менше 1% 

від загальної суми витрат) у підгалузях, діяльність яких пов’язана з 

наданням окремих видів житлово-комунальних послуг. Операційні витрати 

групують, як і у інших галузях, за елементами і статтями, проте склад 

кожного елемента та співвідношення статей витрат відрізняються. 

На підприємствах комунальної власності собівартість виконаних 

робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов'язаних з виконанням 

таких робіт, наданням послуг. Зокрема, до собівартості враховуються: 

прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; амортизація 



48 

виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо 

пов'язаних з виконанням робіт, наданням послуг; загальновиробничі 

витрати, які відносяться на собівартість виконаних робіт, наданих послуг 

відповідно до П(С)БО 16; вартість отриманих послуг, прямо пов'язаних з 

виконанням робіт, наданням послуг; інші прямі витрати, у тому числі 

витрат з придбання електричної та теплової енергії. 

Адміністративні витрати спрямовані на обслуговування та управління 

комунальним підприємством включають витрати на службові відрядження 

й утримання апарату управління підприємством, витрати на утримання 

основних засобів, інших необоротних матеріальних активів 

загальногосподарського використання; витрати на оплату послуг зв'язку; 

амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання 

[1, c. 254-255]. На більшості комунальних підприємств не обліковують 

окремо витрати на збут, включаючи такі витрати у інші операційні а у 

житлових організаціях здебільшого не обліковують окремо 

загальновиробничі витрати, включаючи такі витрати у виробничі.  

Ще одним видом операційних витрат підприємств комунального 

господарства є інші операційні витрати. Варто зазначити, що ці витрати 

охоплюють амортизацію необоротних та нематеріальних активів у складі 

об'єктів, отриманих у концесію відповідно до Закону України “Про 

особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-

теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній 

власності” [2]. Також, до цих витрат належать витрати пов'язані з 

нарахуваннями податків та зборів, єдиного соціального внеску, тощо. 

У сучасній методології бухгалтерського обліку існують певні 

проблеми щодо включення до собівартості окремих видів витрат при 

формуванні тарифу: амортизація може не відображати реально наявний 

ступінь зносу основних засобів і не забезпечувати накопичення коштів для 

їх відновлення; включення до складу тарифу деяких інших витрат не 

завжди економічно обґрунтоване (нарахований резерв сумнівних боргів в 

тарифі призведе до плати платниками заборгованості неплатників, 

водночас не включення до тарифу цих витрат призведе до заниження 

тарифу понад існуючий рівень відшкодування і невиправданого 

збільшення збитків комунального підприємства).  

Діючі методологічні засади та практика обліку витрат та 

калькулювання в житлово-комунальному господарстві значною мірою 

відповідають сучасним вимогам, але є недостатніми для ефективного 

управління, що потребує вдосконалення методології за об'єктами обліку. 
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ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ  

МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ  

 

Орієнтація українського законодавства на європейський рівень 

зумовлює чимало законодавчих змін, що стосуються різних сфер 

економічного розвитку держави. Більшість з них полягають в 

удосконаленні бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Як відомо, 

головним інформаційним джерелом про діяльність підприємства була, є і 

буде його фінансова звітність, в якій повністю висвітлюється інформація 

про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів 

підприємства за звітний період [1]. Саме від повноти та прозорості 

фінансової звітності вітчизняних суб’єктів господарювання залежить не 

тільки якість прийнятих на її основі управлінських рішень, але й 

економічна та інвестиційна привабливість підприємств, їх позиція як серед 

українських, так і закордонних компаній.  

У цьому контексті, важливим постає питання необхідності адаптації 

системи бухгалтерського обліку й фінансової звітності України до вимог 

міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу, які 

неодноразово досліджувалися та висвітлені у працях: В. Алєкєєва [2], О. 

Чепця [3], В. Рєзнікова [4] та ін. Проте, у науковій літературі недостатньо 

висвітлені шляхи врегулювання розбіжностей при формуванні звітності 

застосовуючи Міжнародні та Національні стандарти обліку і звітності. 

Згідно ст. 12 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” публічні акціонерні товариства, банки, страхові 

компанії, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за 

видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, 

складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 

міжнародними стандартами, починаючи з 1 січня 2012 року. Усі інші 
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підприємства самостійно визначають доцільність застосування МСФЗ для 

складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності [5]. 

Після підписання Угоди про асоціацію України з Європейським 

союзом та набуття її чинності з 01 вересня 2017 року найбільшим і 

головним торгівельним партнером став ЄС, адже торгівля з країнами 

Євросоюзу становить 41,1% від загального обсягу зовнішньої торгівлі 

товарами, а за перше півріччя 2017 року експорт товарів і послуг в ЄС зріс 

на 22,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року і склав $ 9, 4 млрд 

[6]. Закордонні партнери з нетерпінням чекають переходу наших 

підприємств на європейські стандарти, в тому числі міжнародні стандарти 

обліку та звітності, адже розглядають Україну як цікавий та перспективний  

інвестиційний проект. 

 Враховуючи те, що економіка держави все більше скеровується і 

орієнтується на ринки Європейського союзу, США та Канади, багато 

підприємств обирають міжнародні стандарти обліку та звітності. Адже 

такий вибір забезпечує значні переваги підприємства серед конкурентів 

(рис 1).  

 
Рис. 1. Основні переваги Міжнародних стандартів фінансової звітності 

 

Проте, застосування МСФЗ в Україні має ряд проблем, які, 

насамперед, стосуються узгодження даних податкової і статистичної 

звітності з міжнародними стандартами задля уникнення додаткової роботи 

бухгалтера [4]. Адже, незважаючи на те, що міжнародні стандарти 

фінансової звітності є основою національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку, спостерігаються деякі розбіжності у принципах 

бухгалтерського обліку між НП(С)БО та МСФЗ, що спричинять 

суперечності у технології формування звітності, та призводить до 

збільшення обсягів роботи бухгалтерської служби. 

Таким чином, можна стверджувати, що на сьогоднішній день існують 

ще не вирішені до кінця деякі проблеми впровадження та застосування 

Міжнародних стандартів фінансової звітності. Проте, врахування та 

усунення наявних недоліків, дозволить зробити звітність підприємств 
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більш зрозумілою для іноземних інвесторів, в результаті чого підвищиться 

рівень економічного розвитку не тільки вітчизняних суб’єктів 

господарювання але й України в цілому.  
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ОСОБЛИВОСТІ  ОБЛІКУ  ТОВАРІВ  

ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Торговельна діяльність – це ініціативна, самостійна діяльність 

юридичних осіб і громадян щодо здійснення купівлі та продажу товарів 

народного споживання з метою отримання прибутку [1, с. 25].  

Проблеми методології обліку товарних запасів на підприємствах 

викликають особливий інтерес у вітчизняних фахівців. Так, теоретичні 

положення і практичні аспекти обліку  товарних запасів, обґрунтовані в 

роботах:  В.І. Бачинського, О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця [2, 3], 

О.А. Зоріної, В.М.Пархоменка, С.Ф. Голова, А.П. Гринько, Ю.А. Вериги, 

В.І. Єфіменко, В.П. Завгороднього, О.В. Карпенко, М.В. Кужельного, 

Л.В. Нападовської, В.Г. Лінника, Я.В. Соколова,  В.В. Сопка [4], 

Н.М. Ткаченко, В.М. Костюченко, М.Г. Чумаченка,  Л.М. Янчевої та інших. 
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Незважаючи на те, що всі національні Положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку України (П(С)БО) значною мірою ґрунтуються на 

міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), вони не тотожні. 

Порівнявши обидва стандарти, можемо зробити висновок, що основною 

відмінністю між двома стандартами є склад запасів та склад витрат, що 

входять до собівартості отриманих запасів. 

Повернімося до сутності товару, як економічної категорії. Її 

проаналізовано у наукових джерелах під різними кутами зору.  

Бутинець Ф.Ф. визначає товари, як активи, які утримуються підприємством 

для продажу і передбачають у подальшому отримання прибутку [3, c.312].  

Хоменко зазначає, що “найчастіше товар визначають як продукт праці 

(фізичної чи інтелектуальної), що виготовлений для продажу. Таке 

визначення є цілком слушним стосовно ролі товару в процесі обміну на 

гроші та фіксації місця його знаходження [5, с. 25]. 

За Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань та  господарських операцій підприємств і організацій та 

Інструкцією до його застосування для обліку руху товарів, які надійшли на 

підприємство оптової торгівлі з метою продажу, використовують 

синтетичний рахунок першого порядку 28 „Товари”, субрахунок 281 

“Товари на складі” [6, с.26]. За дебетом субрахунка 281 відображають 

надходження товарів, за кредитом - реалізацію, вибуття товарів. 

Узагальнення інформації про собівартість реалізованих товарів 

ведеться на рахунку 90 “Собівартість  реалізації”, субрахунок 

2 “Собівартість реалізованих товарів”. Собівартість реалізованих товарів – 

це первинна вартість товарів, що вибули.  Незалежно від прийнятого в 

обліковій політиці методу оцінки, списання  реалізованих товарів за 

собівартістю на підприємствах оптової торгівлі відображають по дебету 

субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів” та кредиту рахунка 281 

“Товарі на складі”. 

Так  як на підприємствах залишаються все ще невирішеними питання 

щодо вдосконалення документації оперативного та аналітичного обліку 

товарів, особливо нагальною постає проблема автоматизації їх обліку. 

Вирішення даних питань полягає в розробці основних напрямів і 

конкретних рекомендацій з удосконалення методики обліку товарів, в їх 

оцінці при вибутті, методики проведення аналізу ефективного використання 

товарних запасів, а також посиленні інформаційної та контрольної функцій 

обліку в управлінні торговими процесами. 

Основними напрямами удосконалення організації обліку товарів та їх 

реалізації є: 

–  узагальнення теоретико-методологічних основ обліку, аналізу і 

аудиту товарних запасів, визначення їх суті та класифікації; 
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– удосконалення методико-організаційних основ фінансового та 

управлінського обліку товарних запасів; 

– проектування системи економічного аналізу та контролю 

ефективності використання товарних запасів; 

-  здійснення систематичного контролю за правильністю складського 

обліку товарів і його відповідністю прибутковим і видатковим документам; 

- ведення аналітичного обліку товарів у бухгалтерії за укрупненими 

групами товарів і матеріально відповідальними особами; 

– розробка системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в 

управління товарними запасами. 

Для  цього слід звернути увагу на типові порушення і помилки 

пов’язані з операціями товарних запасів в обліку, а саме: 

– недотримання організаційних вимог щодо організації ведення 

бухгалтерського обліку операцій з товарними запасами; 

– правильність визначення первісної вартості товарних запасів в 

залежності від джерел  їх надходження на підприємство; 

– правильність визначення суми списання товарних запасів на 

виробництво та для господарських потреб в залежності від облікової 

політики; 

– розкрадання і псування запасів внаслідок безгосподарності на 

підприємстві, неправильне визначення розмірів природного убутку, та 

відображення цих фактів в бухгалтерському обліку;  

– відсутність проведення щорічної інвентаризації товарних запасів; 

– правильність визначення фінансового результату від реалізації 

товарних запасів та визначення податкових зобов’язань. 

Отже, чітко налагоджена система управління товарними запасами 

повинна забезпечувати безперервне порівняння нормативних показників із 

фактичними, тобто вона повинна відслідковувати відхилення показників від 

норм та виявляти причину їх прояву. В сучасних умовах доцільно 

формувати оптимальний обсяг запасів, який би забезпечував необхідний їх 

розмір та структуру, зниження витрат на їх обслуговування, послаблення 

залежності між підрозділами підприємства, створення системи ефективного 

контролю за їх рухом. Тому доцільно буде відобразити послідовність дій, 

які повинні виконувати фахівці підприємств, для того, щоб організувати та 

впровадити ефективну систему управління товарними запасами на 

підприємстві. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ВТРАТ ВІД БРАКУ 

 

В ринкових умовах господарювання проблема забезпечення високої 

якості продукції стала основною не лише на мікро-, а й на 

макроекономічному рівні. А оперативне виявлення та достовірна оцінка 

браку сприяє ефективному управлінню якістю продукції та витратами 

діяльності підприємства. Адже, якість продукції є основним параметром 

конкурентоспроможності. З огляду на це постає необхідність у 

дослідженні облікового відображення браку у виробництві. 

Браком у виробництві вважається продукція, напівфабрикати, деталі, 

вузли й роботи, які не відповідають за своєю якістю встановленим 

стандартам або технічним умовам і не можуть бути використані за своїм 

прямим призначенням або можуть бути використані тільки після 

додаткових витрат на виправлення [1].  

Брак продукції поділяється на зовнішній, тобто виявлений 

споживачем, та внутрішній, який виявлений в процесі виробництва. У 

залежності від характеру відхилень від нормативів він може бути 

остаточним, виправним або відноситися на технологічні втрати. За 

причиною виникнення брак поділяється на технічно неминучий брак та 

брак, що виник з інших причин [2]. 

Для узагальнення інформації про витрати від браку у виробництві 

згідно з  Інструкцією № 291 призначено рахунок 24 “Брак у виробництві”. 

Правила обліку залежать від виду браку і виду втрат від браку. Насамперед 
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потрібно звернути увагу на істотні облікові відмінності між власне браком 

і технологічними втратами. 

Згідно з Методичними рекомендаціями №373 технологічні втрати 

відображаються за статтями “Сировина та матеріали”, “Основна заробітна 

плата” тощо і, відповідно, відображаються не за рахунком 24, а за 

рахунком 23 “Виробництво”. Технологічні втрати щомісяця повністю 

відносяться на собівартість випуску продукції.  

За дебетом рахунку 24 відображаються дві групи втрат:  

1) собівартість невиправного (остаточного) браку;  

2) витрати на виправлення зовнішнього та внутрішнього браку.  

За кредитом рахунку 24 відображаються:  

1) суми, на які зменшується вартість остаточного браку;  

2) суми, на які зменшуються витрати на виправлення браку;  

3) сума втрат від браку, визнана витратами звітного періоду.  

Вартість невиправного браку зменшується на вартість відходів, 

отриманих у результаті його ліквідації, суми, що підлягають стягненню з 

винних осіб або суми, що підлягають відшкодуванню постачальниками 

недоброякісних матеріалів і напівфабрикатів, у результаті використання 

яких утворився брак.  

Витрати на виправлення браку зменшуються на суми, які підлягають 

стягненню з винних осіб або суми, які підлягають відшкодуванню 

постачальниками недоброякісних матеріалів і напівфабрикатів.  

Рахунок 24 закривають на кінець кожного звітного місяця. Це 

пояснюється тим, що втрати від браку не є активами підприємства, а 

значить, їх не можна відображати в Балансі.  

У П(С)БО 16 “Витрати” зазначено, що втрати від браку включаються 

до складу інших прямих витрат та прямо відносяться на збільшення 

собівартості готової продукції, а отже буде завищена оцінка запасів. Згідно 

П(С)БО 9 “Запаси” до собівартості запасів не включаються понаднормові 

витрати. Отож, виправний брак повинен відноситися на рахунок 23, а 

невиправний – на рахунок 94 “Інші витрати операційної діяльності”.  

Отже, брак являється якісним показником роботи господарюючого 

суб’єкта і входить до складу елементів затрат, тобто є статтею калькуляції. 

Його облік дуже важливий для аналізу причин і профілактики в 

майбутньому, тобто його усунення з метою поліпшення результатів роботи 

підприємства та зниження собівартості продукції.  

У П(С)БО 16 “Витрати” також говориться, що до інших операційних 

витрат включаються нестачі й втрати від псування цінностей, які виявленні 

у процесі заготівлі, переробки, зберігання і реалізації, якщо під час 

встановлення недостачі винного не встановлено. Такі витрати 

відображаються на субрахунку 947 “Нестачі і втрати від псування 
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цінностей”. Також якщо на дату балансу винуватців браку не встановлено, 

втрати від псування цінностей можуть зараховуватись на позабалансовий 

рахунок 072 “Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей”. 

Там вони обліковуються до виявлення винних осіб. Якщо винуватця 

знайдено, втрати списують із зазначеного рахунка і на цю ж суму 

відображають бухгалтерський дохід: Дт 374, 375 Кт 716 “Відшкодування 

раніше списаних активів” (якщо брак остаточний) або 719 “Інші доходи від 

операційної діяльності” (якщо виправний) [2].  
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Інформ”. – К.: Бліц-Інформ, 2013. – Вип.6. – 192 с. 3. Положення 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 

Побудова облікової системи бюджетних установ визначається 

законодавством про бюджетний устрій і бюджетний процес в Україні [1], 

відповідними інституціями та нормативними документами Міністерства 

фінансів України та Державної казначейської служби України. Важливим 

аспектом удосконалення та модернізації державної обліково-аналітичної 

системи є застосування специфічного елемента регулювання 

бухгалтерського обліку та звітності – облікової політики бюджетної 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
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установи.  

Облікова політика бюджетної установи визначається на основі 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному 

секторі економіки. Так, відповідно до НП(С)БОДС 101 “Подання 

фінансової звітності” облікова політика суб'єкта державного сектору 

визначається у розпорядчому документі, в якому мають бути встановлені 

методи оцінки, обліку, види сегментів та їх пріоритетність і процедури, які  

має  застосовувати суб'єкт державного сектору та щодо яких нормативно-

правовими актами з бухгалтерського  обліку передбачено більше ніж один 

варіант, та порядок організації бухгалтерського обліку [2]. Суб'єкт 

державного сектору має послідовно застосовувати облікову політику 

таким чином, щоб фінансова звітність відповідала всім вимогам 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному 

секторі. 

Основна мета облікової політики – встановлення таких методів 

ведення бухгалтерського обліку, які забезпечать насамперед якісне 

кошторисне планування і складання звітності. Для досягнення мети, 

завданнями облікової політики бюджетної установи є: 

 закріплення базових принципів організації та ведення 

бухгалтерського обліку, планування діяльності бюджетної установи; 

 своєчасне попередження негативних явищ у фінансово-

господарській діяльності; 

 виявлення й ефективне використання внутрішньогосподарських 

резервів; 

 контроль за наявністю та рухом як бюджетних, так і 

позабюджетних засобів, їх цільовим призначенням та раціональним 

використанням. 

Проблеми, пов’язані з формуванням облікової політики в бюджетних 

установах можна групувати таким чином: 

 відсутність систематизованої нормативно-методологічної бази з 

регулювання бухгалтерського обліку; 

 відсутність наказів про облікову політику в бюджетних установах; 

 порушення основних принципів ведення бухгалтерського обліку; 

 відсутність зв’язку облікових політик бюджетних установ різних 

рівнів; 

 недостатній рівень теоретичної підготовки бухгалтерського 

персоналу тощо. 

Розв’язання проблеми формування облікової політики бюджетних 

установ повинно проводитись за наступними напрямками: 

 обґрунтування необхідності формування облікової політики 
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бюджетними установами (визначення мети та завдання); 

 визначення сутності Наказу про облікову політику – документу, що 

розкриває облікові методи залежно від характеру і специфіки діяльності 

певної установи; 

 відображення взаємозв’язку облікової політики бюджетних установ 

із автоматизацією облікового процесу; 

 узгодження облікової політики установ-розпорядників бюджетних 

коштів вищого рівня із обліковою політикою підпорядкованих їм установ. 

Важливо, щоб облікові політики головних розпорядників бюджетних 

коштів і підпорядкованих їм установ були узгоджені між собою. Необхідно 

враховувати, що бюджетні установи становлять багаторівневу систему, яка 

повинна працювати як єдиний механізм. Якщо облікова політика 

бюджетної установи вищого рівня відобразиться у наказах про облікову 

політику підпорядкованих установ, це дасть змогу полегшити контроль 

діяльності розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.  
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ефективність діяльності підприємства безпосередньо залежить від 

послідовності і правильності рішень, які приймаються менеджерами усіх 

рівнів, адже кожне прийняте управлінське рішення спричиняє рух 

фінансових потоків, що впливають на фінансовий результат діяльності 

підприємства. Забезпечення оптимального обсягу дебіторської 

заборгованості та її частки у структурі оборотних активів підприємства є 

актуальною проблемою для усіх підприємств, незалежно від форм 

власності, від їх величини тощо. Адже через управління дебіторською 

заборгованістю можна впливати на обсяг прибутку підприємства, його 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2456-17
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ліквідність і платоспроможність [2]. 

Методичні засади формування в бухгалтерському обліку і розкриття у 

фінансовій звітності інформації про дебіторську заборгованість визначені 

П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”. Відповідно до нього дебіторська 

заборгованість виступає як сума заборгованості дебіторів підприємству на 

певну дату [1]. 

Не можна не погодитись з П’ятигорець Г.С. та Ніколайчук К.В. [3], 

що для удосконалення обліку дебіторської заборгованості слід 

застосовувати такі заходи:  

- збільшувати кількість покупців і замовників підприємства для 

зменшення масштабів ризику несплати боргів;  

- надавати покупцям знижки за умови дострокової оплати;  

- використовувати метод нарахування резерву сумнівних боргів на 

підставі класифікації дебіторської заборгованості за товари, роботи, 

послуги за строками непогашення;  

- створювати резерв сумнівних боргів за результатами інвентаризації 

дебіторської заборгованості в кінці року перед складанням звітності, а 

використовувати його протягом звітного року;  

- удосконалити контроль стану розрахунків з дебіторами, зокрема за 

простроченою заборгованістю;  

- внести зміни до П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”, у яких 

чітко були б розмежовані поняття довгострокової та короткострокової 

дебіторської заборгованостей, оскільки їх облік ведеться на різних 

рахунках бухгалтерського обліку, що не відзначено у вищезазначеному 

стандарті;  

- здійснювати моніторинг потенційних дебіторів (оцінювати 

фінансовий стан та платоспроможність, ринкову репутацію, імідж тощо);  

- слід своєчасно та періодично контролювати співвідношення 

дебіторської і кредиторської заборгованостей, оскільки значне 

перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською створює 

загрозу для фінансової стабільності підприємства і потребує залучення 

додаткових джерел фінансування.  

Крім цього, для удосконалення обліку дебіторської заборгованості на 

підприємстві, на мою думку, доцільно збільшувати коло покупців з метою 

мінімізації втрат від несплати, а також припиняти дію договорів з 

покупцями, що порушують платіжну дисципліну. 

Облік дебіторської заборгованості нерозривно пов’язаний із 

взаємодією з різними контрагентами. Від швидкості і своєчасності 

документообігу як з внутрішніми, так і з зовнішніми одержувачами 

інформації залежить своєчасність здійснення розрахунків. З огляду на це, 

на ефективність обліку дебіторської заборгованості, особливо розрахунків 
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з покупцями і замовниками, значний вплив має використання оптимальних 

засобів зв’язку та оргтехніки, а також способів надсилання та отримання 

кореспонденції. Тому оснащуючи робочі місця співробітників, які 

здійснюють облік дебіторської заборгованості, керівництво підприємства 

повинно подбати про новітні технічні засоби.  

Важливим моментом в організації обліку дебіторської заборгованості 

є процес документообігу, регламентація якого дозволить значно скоротити 

терміни надання, період оброблення, а також кількість невірно 

оформлених документів. Одним з чинників, які здатні обмежити 

доречність і надійність інформації, є своєчасність інформації, адже 

надмірне відтермінування подання інформації зацікавленим користувачам 

може привести до втрати її доречності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТОРГОВОЇ НАЦІНКИ  

 

Питання встановлення торгової націнки на товари та її відображення в 

обліку для підприємств роздрібної торгівлі залишається досі актуальним. 

Від достовірності обліку торгової націнки залежить своєчасність й 

точність виявлення фактичної собівартості реалізованих товарів і їх 

залишку, а також фінансових результатів торговельної діяльності та 

відображення їх у бухгалтерському обліку 

При цьому бухгалтерський облік торгової націнки на товари є одним з 

найбільш складних і недостатньо врегульованих питань організації та 
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ведення обліку в торгівлі. 

У відповідності до чинного законодавства України існують 

обмеження розмірів торговельної націнки на окремі види товарів (хліб, 

дитяче харчування, лікарняні вироби, технічні засоби профілактики 

інвалідності і реабілітації та інше). Регулювання цін на такі товари 

забезпечує держава через відповідну нормативно-правову базу. 

На практиці торговельна націнка встановлюється самостійно, в 

залежності від рішення керівництва підприємства, враховуючи ринкову 

ситуацію, ціну конкурентів на аналогічні види товарів тощо.  

Слід зазначити, що на підприємстві з великим асортиментом товарів 

та різними розмірами торгових націнок, досить складно вести облік за 

продажними цінами. Розподіл сум торгової націнки в кінці місяця може 

привести до того, що суми торгових націнок не будуть відповідати сумам 

реальних націнок на товари  й  буде неправильно визначена собівартість 

товарів [1]. 

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій 

для обліку торгової націнки на товари передбачений окремий субрахунок 

285 “Торгова націнка”, що з точки зору теорії й практики (об’єднання на 

рахунку 28 “Товари” активних субрахунків для обліку товарів і тари з 

пасивним регулюючим субрахунком 285 “Торгова націнка”) є аномальним 

явищем. 

Необхідним є перерахунок торгівельної націнки і проведення уцінки 

товарних запасів. Відповідно до П(С)БО 9 “Запаси”  сума, на яку первісна 

вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації, списується на 

витрати звітного періоду.  Облік втрат, пов’язаних із знеціненням запасів, 

відображається в бухгалтерському обліку на субрахунку 946 “Втрати від 

знецінення запасів” [3]. 

Якщо облік товарів ведеться за продажними цінами з використанням 

субрахунку 285 “Торгова націнка”, то при проведенні уцінки слід 

зменшити не лише балансову вартість товарів, а й частину торговельної 

націнки [2]. 

Досить проблемним моментом є облік товарів та торгових націнок у 

разі надання знижок при переміщенні між внутрішніми підрозділами 

підприємства. 

За домовленістю сторін постачальники можуть надавати торговим 

підприємствам знижки з відпускної ціни товарів. Від точності обчислення 

собівартості реалізованих торгівельних знижок залежить реальність 

виявленого фінансового результату: завищення реалізованих торгових 

знижок (націнок) призводить до необґрунтованого збільшення прибутку, а 

зниження – до його зменшення. 



62 

Отже, на сьогоднішній день в обліку торгової націнки існує багато 

недоліків та суперечностей, тому підприємствам слід приділяти їм 

особливу увагу, адже торгівельна націнка впливає не тільки на визначення 

вартості товару, а й на визначення рентабельності підприємства 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ  

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Однією з проблем обліку основних засобів є відображення первинної 

облікової інформації про наявність, рух, капітальний ремонт та інші операції 

в численних спеціалізованих регістрах. У результаті прийняття П(С)БО 7 

“Основні засоби” [1] окремі графи типових форм первинних документів з їх 

обліку втратили свій зміст і на підприємствах не використовуються. Разом з 

тим окремі показники, наявність яких передбачено П(С)БО 7 “Основні 

засоби”, виявилися поза реєстрацією в типових формах первинного обліку. 

Отже, необхідно ввести додаткові показники в окремі первинні документи й 

регістри аналітичного обліку основних засобів, а саме: строк корисного 

використання основних засобів; справедлива вартість; дата й сума дооцінки 

або уцінки об’єктів; метод нарахування амортизації; ліквідаційна вартість; 

сума ПДВ, сплачена у зв’язку з надходженням об’єкта. 

У діяльності підприємств виникає проблема пов’язана з нарахуванням 

амортизації основних засобів, а саме визначення строку корисного 

використання. Надана свобода в цьому питанні призводить до того, що для 

однакового об’єкта на різних підприємствах такий строк може суттєво 

відрізнятись. Дослідження процесу нарахування амортизації в інших країнах 
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свідчить, що прогресивним підходом є законодавчий поділ основних засобів 

на групи із встановленням строків корисного використання. 

Традиційним і найбільш методично розробленим способом оцінки в 

національній обліковій практиці є відображення основних засобів за 

первісною вартістю, яка складається з фактичних витрат на їх виробництво 

і придбання. Проте при оцінці основних засобів в умовах інфляційних 

процесів застосування первісної вартості може привести до негативних 

наслідків. Навіть за умов незмінних цін, потенціал основних засобів не 

залишається незмінним, оскільки скорочується строк їх служби, вони 

стають морально застарілими.  
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ПРОФЕСІЯ БУХГАЛТЕРА У ХХІ СТОЛІТТІ: НОВІ ВИКЛИКИ 

 

Всім зрозуміло, що бухгалтерський облік – це творчість, яка вимагає 

не лише хороших навичок та здібностей, але й великого таланту, бо 

інформація, яка отримується, накопичується та обробляється через облік, 

стає основою управлінських рішень. 

 Сучасна бухгалтерія сягає своїм корінням в глибину століть.  Облік 

формувався на багатьох територіях, різними народами та різними 

державами, з часом змінюючись та удосконалюючись. Бухгалтер – 

спеціаліст у галузі бухгалтерії, який працює в системі обліку згідно 

чинного законодавства [1, с.182].  

На зараз професія бухгалтера є дуже важливою та актуальною тому, 

що без неї не може обійтися жодне підприємство.  З підвищенням значення 

бухгалтера в інформаційному суспільстві на перший план ставиться 

питання його професійної підготовки. В більшості країн світу знання 

бухгалтерського обліку є необхідною частиною кваліфікації кожного 

економіста [2, с. 1]. 

Кожна професія має ряд своїх переваг та недоліків. До плюсів 

професії бухгалтера відносять: таким фахом цікавляться  більше, ніж 

іншими професіями; у бухгалтерів, як правило, нормований робочий день; 
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робота  дозволяє мати додатковий заробіток, якщо вести бухгалтерію 

дрібних підприємств; працювати бухгалтером – це престижно: на 

підприємствах бухгалтер відноситься до управлінського персоналу. До 

мінусів можна віднести: високий рівень відповідальності, адже помилки у 

фінансовому обліку та оподаткуванні  можуть спричинити за собою 

суттєві фінансові втрати та навіть кримінальну відповідальність. 

Але у наш час цих мінусів можна уникнути, бо із стрімким розвитком 

науково-технічного прогресу збільшується доступ до інформаційних 

джерел та різних видів технологій,  що спрощують роботу бухгалтерам. 

Але і тут криється невеликий нюанс – велику кількість інформації не 

можливо швидко опрацювати. До прикладу, законодавство у фінансово-

обліковій сфері постійно змінюється та модифікується, приймаються нові 

законодавчо-нормативні документи.  

Вже сьогодні активно розвивається автоматизація, яка поступово 

охоплює бухгалтерську сферу, тому сміливо можна заявляти про те, що 

сучасного бухгалтера скоро може замінити кишеньковий гаджет. У цій 

ситуації кожен бухгалтер повинен задуматись, адже із розвитком НТП 

професія як така опиняється під загрозою. Британські вчені кажуть: кожні 

10 років зникає приблизно 5000 професій. Щоправда, змінює їх не менша 

кількість нових професійних занять. Тому сьогодні багато медіа-джерел 

говорять про те, що професія бухгалтера з деяким часом стане 

непотрібною та навіть  зникне взагалі. При цьому називають одразу три 

головні причини можливої “смерті” професії: автоматизація; спрощення; 

аутсорсинг [3, с. 1]. 

Професія бухгалтера потребує творчого та індивідуального підходу, 

тому не доречно вважати, що звичайна робота з цифрами є не цікавою. 

Робота бухгалтера пов'язана з вирішенням неординарних завдань та 

потребує логічного мислення для прийняття оптимальних та не завжди 

стандартних рішень. Відповідно попит на бухгалтерську працю існуватиме 

завжди, поки людина матиме потребу в обміні. Адже активи обов’язково 

чиїсь, і дбайливий господар хоче завжди знати про стан свого 

“господарства”.  

Лука Пачолі серед умов справної торгівлі назвав “ведення своїх справ 

у належному порядку та як слід, щоб можна було без затримки отримати 

всілякі відомості як щодо боргів, так і вимог” [4, с. 6]. Це сказано більше 

ніж 500 років тому й буде актуально ще не менший час. Навіть якщо 

замість грошей будуть юніти чи будь-які інші замінники, у бухгалтера 

завжди знайдуться відповідні проводки. Пристрій може систематизувати 

числа, правильно складати звіти чи заповнювати документацію, але ніхто 

інший як справжній бухгалтер не зможе вирішити будь-яку нестандартну 

економічну ситуацію. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ БРАКУ У ВИРОБНИЦТВІ 

 

Сучасні економісти визначаються брак як виготовлену продукцію, яку 

через низьку якість не можна використовувати за прямим призначенням, 

або її використання пов’язане з додатковими витратами з виправлення 

дефектів. 

Згідно з Методичними рекомендаціями щодо формування собівартості 

продукції (робіт, послуг) у промисловості, браком у виробництві 

вважається продукція, матеріали, напівфабрикати, деталі, вузли, 

комплектуючі вироби, якість яких не відповідає встановленим стандартам 

або технічним характеристикам і які не можуть бути використані за своїм 

прямим призначенням (тобто мають якісь дефекти) або можуть бути 

використані тільки після додаткових витрат на виправлення [1]. 

Не вважається браком продукція, вироби, напівфабрикати, 

виготовлені за особливо завищеними технічними вимогами, в тому 

випадку, якщо вони не відповідають цим вимогам, але відповідають 

стандартам або технічним умовам на аналогічні продукти або вироби 

широкого вжитку. Також не належать до браку втрати від сортності, тобто 

від переведення продукції в нижчий сорт по якості [2]. 

Для фіксування виявленого на виробництві браку варто створити 

відповідну комісію, яка складається з керівника підприємства або його 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


66 

заступника, головного бухгалтера та керівників відділів підприємства.  

Сам факт виявлення браку буде задокументовано за допомогою акта 

(відомості, в якій можна зафіксувати одразу кілька фактів браку) про брак, 

у якому вказуються: 

- вид продукції (виробів); 

- причина або винуватці браку; 

- характеристика дефектів; 

- можливість подальшого використання забракованих виробів; 

- заходи, вжиті з метою усунення браку. 

Складений документ підписують члени комісії та винуватець, який 

допустив брак. Якщо винуватців не знайдено, то брак класифікують як 

технічно неминущий. На підставі акту брак оцінюють за нормативною 

вартістю із врахуванням місця виникнення браку і технологічної операції, 

а також відображають в бухгалтерському та податковому обліку. 

Облік та узагальнення інформації про брак у виробництві 

здійснюється на рахунку 24 “Брак у виробництві”, в якому по дебету 

відображають невиправного та кінцевого браку, а також витрати на 

виправлення браку, а по кредиту – суми, що включаються в затрати на 

виробництво як втрати від браку та суми зменшення втрат від браку.  

За наявності на підприємстві технічно неминучого браку керівникові 

слід своїм наказом встановити його норму. Але важливо, щоб така норма 

була об’єктивною. Якщо норму буде занижено, технологічно неминучий 

брак понад норму не можна буде включити до податкових витрат, якщо ж 

завищено – можливі штрафні санкції з боку контролюючих органів за 

безпідставне формування показника податкових витрат. Вартість браку в 

межах норм формуватиме собівартість продукції в періоді його виявлення. 

Сировина, матеріали та покупні напівфабрикати, обумовлені низькою 

якістю матеріалів чи напівфабрикатів та забраковані в процесі 

виробництва з вини постачальника, оформлюються, крім акту, спеціальним 

документом для пред’явлення претензії постачальнику. Порядок 

оформлення браку з вини постачальників та пред’явлення до них претензій 

встановлюється з урахуванням конкретних умов договору на поставку 

сировини, матеріалів, напівфабрикатів, виробів. 

На основі актів про брак та первинних документів по обліку виробітку 

складається Звіт про собівартість браку у звітному місяці (чи за коротші 

проміжки часу), в якому визначається сума втрат від забракованої 

продукції з вказівкою видів продукції та винних осіб. З метою 

оперативного аналізу на окремих ділянках виробництва складають рапорти 

про забраковану продукцію за коротші періоди (тиждень, декада, 

півмісяця) [3]. 

Остаточно забракована продукція визначається запасами 
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підприємства та зараховується на баланс підприємства за справедливою 

вартістю на субрахунок 209 “Інші матеріали”.  

Отже, при виявленні браку на підприємстві необхідно створити 

комісію та скласти акт (відомість) про брак. При виявленні винних осіб 

необхідно пам’ятати, що розмір компенсації не може перевищувати  

середнього місячного заробітку такого працівнника. 
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ВНЕСОК СПЕНСЕРА А. ТАКЕРА В РОЗВИТОК  

ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

При вивченні теоретичних і методичних підходів західної теорії 

управлінського обліку Є.П. Бондаренко було виявлено, що найбільш 

здатною до адаптації в умовах нашої економіки є концепція обліку центрів 

відповідальності, сформульована Джоном А. Хіггінсом. Її метою було 

посилення контролю за витратами через створення саморегулюючої 

структури у вигляді центрів відповідальності. Центри відповідальності 

являють собою сегменти діяльності, в яких встановлена персональна 

відповідальність окремих менеджерів за виконанням показників. В 

продовження розвитку концепції обліку за центрами відповідальності 

американський економіст Спенсер А. Такер у 60-х роках ХХ ст. розробив 

метод “тариф-машина-година”. Сутність даного методу передбачає 

закріплення за кожним центром відповідальності конкретної машини 

(обладнання) із заздалегідь визначеною плановою собівартістю однієї 

години її роботи. Шляхом підрахунку часу роботи кожної із машин 
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(обладнання), витраченого на виготовлення того чи іншого виду продукції, 

та собівартості години такої роботи, визначають величину прямих витрат 

на обробку, до яких додають вартість задіяних матеріалів та суму 

амортизації обладнання. Таким чином визначають собівартість продукції. 

При організації обліку за методом “тариф-машина-година” увага 

керівників підрозділів зосереджується не на кінцевому результаті, який 

являє собою собівартість виробництва, а безпосередньо на тривалості 

кожної стадії технологічного процесу. Застосування методу передбачає 

використання ряду спеціальних документів (див. рис.) [2, с. 349].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Організація обліку за методом “тариф – година – машина” 

 

У постійній картці окремої машини (обладнання)  фіксуються техніко-

економічні характеристики, зокрема: кількість обслуговуючого персоналу, 

розмір оплати праці, потужність, витрати енергоносіїв на годину роботи, 

вартість енергоносіїв, тощо. На основі цих даних обчислюється 

нормативна собівартість однієї години роботи обладнання, яка слугує 

основою для формування інформації, яку в подальшому вносять до картки 

фактичної собівартості виробу, у якій збирають данні про витрати на 

обробку за кожною операцією, вартість задіяних ресурсів та їх відхилення 

від нормативів. 

У картці збирають данні про витрати на обробку за кожною 

операцією, вартість задіяних ресурсів та їх відхилення від нормативів. 

Вона являє собою регістр аналітичного обліку витраті і містить також 

інформацію про випуск продукції та її реалізацію, що дає змогу обчислити 

вартість незавершеного виробництва та залишків на кінець періоду. На 

основі цього роблять висновки про рівень виконання плану з реалізації. У 

рапорті про продуктивність окремої машини зазначають фактично 

відпрацьований час та кількість оброблених одиниць продукції за її 

видами. Останні є основою для визначення витрат на обробку.  

Вагомий внесок в управління витратами роблять щомісячні звіти 

центрів відповідальності, які дають змогу визначити відхилення фактичних 

загальновиробничих витрат від бюджетних та непродуктивні витрати. 
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Незважаючи на універсальність і простоту аналізованого методу, він 

не забезпечує бажаної точності в розрахунку фактичної собівартості, що 

обумовлено опосередкованістю нормативних витрат на годину роботи 

машин, умовністю розподілу та списання відхилень від нормативів, 

особливо в частині витрат на обслуговування виробництва та управління. 

Позитивні результати в зниженні витрат можливі виключно в умовах 

високої організації виробництва, жорсткого нормування і контролю. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ 

 

Розрахунки з бюджетом є важливим об’єктом в системі управління 

кожного підприємства, інструментарій яких повинен базуватися на 

об’єктивній й деталізованій інформаційній основі. Саме тому чітка 

побудова бухгалтерського обліку дозволяє підвищити раціональність 

побудови процесів розрахункових відносин з бюджетом і різного роду 

позабюджетними фондами. Роль бухгалтерського обліку, крім 

інформаційно-аналітичної функції, розширюється втіленими завданнями 

як одного із способів контролю за ефективним використанням 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 

Розрахунки з бюджетом (перерозподіл коштів між бюджетом 

підприємства і державними бюджетами різних рівнів) – це особлива і 

важлива ланка економічного взаємозв’язку в системі управління 

фінансовими ресурсами. Такі розрахунки (їх обсяги і часовий 
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перерозподіл) впливають на платоспроможність та фінансову стійкість, 

формування фінансових ресурсів та інвестиційну діяльність, 

конкурентоспроможність підприємства та загалом на поведінку 

підприємців щодо будь-якої діяльності – операційної, інвестиційної чи 

фінансової. Рівень цього впливу залежить від системи оподаткування – 

самих податків, рівня їх фіскальності, методів їх справляння, стабільності 

та досконалості системи [1, с. 92]. 

Загалом комплекс управління податками і платежами будь-якого 

підприємства складається із [3, с. 251-252]: 

- обліково-податкової політики підприємства, що визначає можливі 

варіативні нюанси організації та ведення бухгалтерського та податкового 

обліку на підприємстві; 

- системи бухгалтерського та податкового обліку, що узагальнює та 

надає інформацію про податки та платежі, платниками яких є суб’єкт 

господарювання; 

- система внутрішнього контролю, яка забезпечує аналіз 

правильності нарахування та сплати податків. 

Стосовно організації та ведення обліку розрахунків з бюджетом, то 

відповідно до “Інструкції про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій підприємств і організацій” [2] для узагальнення інформації про 

розрахунки за всіма видами платежів до бюджету використовують рахунок 

64 “Розрахунки за податками й платежами”. Згідно з класифікацією 

рахунків за економічним змістом рахунок 64 належить до групи 

розрахункових. Тобто його інформаційні ресурси можуть лише вказувати 

на податкову заборгованість як підприємства перед бюджетом, так і 

бюджету перед підприємством за певним видом платежів (переплата 

податків з різних причин) 

За кредитом рахунку відображаються нараховані платежі до бюджету, 

а за дебетом – належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, 

списання. До цього рахунку відкривається чотири субрахунки (рис. 1). 

Аналітичний облік розрахунків з бюджетом ведеться окремо за їх 

видами. Відповідно до норм Податкового кодексу облік податків 

проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, 

статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського 

обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів. Ці 

документи використовуються в бухгалтерському та податковому обліку й 

пов'язані з нарахуванням і сплатою податків підприємства. 

На підставі відповідних первинних документів – податкових накладних 

та розрахунків встановленої форми проводять записи у розмірі кожного 

податку у реєстрах аналітичного обліку рахунків з бюджетом. 
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Рис. 1. Субрахунки рахунку 64 “Розрахунки за податками й платежами”  

 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації 

про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності визначено 

Положенням (Стандартом) бухгалтерського обліку 11 “Зобов'язання”. У 

стандарті [4] передбачено, що поточні зобов'язання включають, крім 

традиційних зобов’язань юридичним і фізичним особам –короткострокові 

кредити банків; поточну кредиторську   заборгованість   за довгостроковими 

зобов'язаннями,  за  товари,  роботи,  послуги, ще й залишок за розрахунками 

з  бюджетом,  у т. ч. з податку на прибуток.  Така кредиторська 

заборгованість відображається у статті 1620 “Поточна кредиторська 

заборгованість за розрахунками з бюджетом” розділу III “Поточні 

зобов'язання і забезпечення” Балансу. У цьому розділі також відображається 

заборгованість за розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати 

праці,  за розрахунками з учасниками, за   розрахунками  із внутрішніх 

розрахунків; короткострокові векселі видані; поточні забезпечення та інші 

поточні зобов'язання. 

Загалом можна відзначити, що в умовах перманентних змін щодо 

оподаткування діяльності підприємств бухгалтерський облік розрахунків з 

бюджетом є надзвичайно важливою ланкою. Мінливі принципи відносин між 

підприємством і державою, а також контролюючими органами потребують 

змін і доповнень в обліку розрахунків з бюджетом.  
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 643 – ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку збільшується 

податковий кредит. Сума кредиту визначається з отриманих авансових платежів у 

порядку попередньої оплати 

 644 – ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло 

право зменшити податкове зобов’язання. 
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PROBLEMATYKA AKTUALNEJ  

KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ W POLSCE 

 

Przedsiębiorcy, decydujący się na prowadzenie działalności gospodarczej, 

napotykają na wiele trudności. Przede wszystkim są one związane z nieustannie 

zmieniającymi się przepisami prawnymi w obszarze księgowości podatkowej. 

Nowe akty prawne sprawiają, że osoby te muszą się regularnie dokształcać.  

Rok 2017 przyniósł wiele zmian w sposobach rozliczeń podatków przez 

polskich przedsiębiorców. Wiąże się to z występowaniem problemów dotyczących 

realizacji projektów gospodarczych. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie 

istoty księgowości podatkowej w obliczu zmieniających się przepisów prawa.  

Księgowość podatkową definiuje się jako rejestrację zdarzeń gospodarczych, 

które w efekcie powodują zmianę stanu aktywów i pasywów przedsiębiorstwa [1]. 

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest prowadzenie księgowości w formie 

ksiąg rachunkowych [2]. W praktyce, mogą być one prowadzone w siedzibie firmy 

lub w biurze rachunkowym. Podmioty gospodarcze mają możliwość wyboru 

ewidencji zdarzeń, stosując księgi rachunkowe. Mogą też prowadzić ewidencję 

podatkową, mając wybór spośród trzech form opodatkowania: karty podatkowej, 

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź podatkowej księgi rozchodów i 

przychodów  (PKPiR) [3; s.14, 24 44] i to ta trzecia, jest formą ewidencji 

powiązaną z rachunkowością. Rejestrowane są w niej pojedynczo wszystkie 

przychody firmy, a także wszystkie wypływy z kont przedsiębiorstwa. W 

rezultacie, podatnik posiadający całą dokumentację, a jej rezultaty zapisane w  

księdze, jest w stanie w łatwy i intuicyjny sposób wypełnić swoje zobowiązania 

podatkowe.   

Niewątpliwie jedną z najważniejszych zmian w polskim prawie podatkowym 

jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 roku, 

dotyczącego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Rozporządzenie to 

weszło w życie 8 kwietnia 2016 roku. Nakazuje ono, aby od 1 stycznia 2017 roku 

podatnicy, którzy wybrali ewidencję za pomocą  Podatkowej Księgi Przychodów i 

Rozchodów, stosowali jej nowy wzór.  Jest on rozszerzony o nową kolumnę 
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„Koszty działalność badawczo-rozwojowej”, oznaczoną numerem „16”. Jest ona 

zgodna z art. 26e Ustawy o podatku dochodowym [5 s. 172]. Z końcem każdego 

roku należy opisać oraz zsumować wcześniej wymienione koszy i wpisać je, 

niezależnie od wielkości części przeznaczonej do opodatkowania [4, s. 6]. Zmiana 

ta przyczynia się zatem do poszerzenia katalogów księgowych, co w konsekwencji 

będzie miało wpływ na dokonywanie spisu z natury.  Wraz z początkiem 2017 

roku został zwiększony maksymalny limit dochodu, którego przekroczenie 

zobowiązuje przedsiębiorstwa do prowadzenia pełnej księgowości. Limit ten został 

zwiększony z 1,2 mln euro  do 2 mln euro na koniec każdego roku obrotowego, co 

przyczyni się do sprawniejszej ewidencji podatkowej mniejszych przedsiębiorstw. 

Co więcej, nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmiany w formie 

przechowywania danych dotyczących opodatkowania przedsiębiorstwa. Podmioty, 

prowadzące ewidencję elektroniczną, nie są zobowiązane do posiadania zapisów 

PKPiR w formie papierowej. Mają jednak obowiązek przechowywania danych 

dotyczących księgi na bezpiecznym i trwałym nośniku informatycznym. [4, s. 2]. 

Zmiana ta niewątpliwie przyczyni się do wzrostu sprawności i intuicyjności w 

prowadzeniu przedsiębiorstwa, a także znacząco obniży koszty prowadzenia pełnej 

dokumentacji.  

Podsumowując, zmiana systemu podatkowego w Polsce umożliwi urzędom 

skarbowym weryfikację dochodu przedsiębiorców, a także pokaże,  jakimi 

środkami finansowymi rzeczywiście dysponują, a także przyczyni się do 

polepszenia jakości prowadzonej ewidencji podatkowej w przedsiębiorstwach. 

Zmiana ta powinna  przynieść wymierny wzrost wpływów z podatków.  
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THE CONSEQUENCES OF USING CREATIVE  

ACCOUNTING BY THE BIG CORPORATIONS 

 

Accounting, as a wide system of processing information, constitutes an 

important field in functioning every company. Terminology defines accounting 

as a system of identifying, defining and presenting economic data, used in 

assessing and making economic decisions [1, p. 1]. Hence, accounting can be 

perceived as an important and sometimes dangerous tool for presenting financial 

performances. Why it can be dangerous, history has showed basing on cases of 

dishonest ways of using creative accounting. The definition of creative 

accounting follows claiming that this branch of accounting can be perceived as a 

misuse of enterprises, in that order can be used as an unreliable way of 

presentation financial data in economic documents or improving financial 

performances, but generally creative accounting shouldn’t be perceived only in 

negative context. Creative solutions can be positive, used with according to law 

and bringing beneficial effects for financial statements’ users [2, p. 281].   

The main purpose of that article is to show essence and possible way of 

using creative accounting to running a business. The aim will be showed on one 

of the most spectacular case of the company WorldCom. 

Dark side of creative accounting concentrates on financial frauds and 

manipulations, mainly by using improvements in stocks (presented in Balance 

Sheet) or financial streams (showed in Profit and Loss Account as a cost or 

revenue) [3].  

Famous example of using creative accounting in negative way is a situation 

with a company called WorldCom. The entity was established in 1985 as a long 

distance telephony operator. In 90’s the company developed considerably, 

merged 7 other enterprises. WorldCom was a stock exchange’s favorite. In 1999 

his shares were sold for $60. The company operated in 65 countries and 

employed over 60,000 employees. The entity had 20 million long-distance 

subscribers and 2 million local subscribers in the United States. WorldCom’s 

clients included the American Technology Exchange Nasdaq, AOL Time 

Warner, BP Amoco and even the Pentagon. The breakeven point was on 11 of 

march 2002, the Securities and Exchange Commission (SEC) demanded 

explanations for unclear accounting operations in the company. WorldCom’s 

troubles had come to light, the company fired 3.7 thousands people. Rating 

agencies had downgraded WorldCom’s credit rating, a longtime executive chief 

Bernard J. Ebbers left the company [4].  
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From mid-1999 to spring 2002, the company led by Bernard J. Ebbers used 

creative accounting techniques to cover descending earnings to keep 

WorldCom’s stock prices. The fraud system worked in two ways: First, part of 

the cost was charged to the fees for using third-party networks as an investment, 

and the second was the revenue from false accounting records. Through these 

and other manipulations WorldCom showed for 2001 and the first quarter of 

2002 more than $1.5 billion in profit instead of $1.2 billion in losses. The 

company manipulated the data in the financial books, mainly to improve the 

company's image and adapt to the expectations of investors on Wall Street [4]. 

WorldCom's biggest bankruptcy sufferers were the creditors and 

shareholders of the unit. More than 17,000 people lost their jobs. Most of them 

also lost pension contributions invested in WorldCom shares [4]. 

As it is visible, frauds related with financial documents have led to 

bankruptcy entities, have deprived the people of the workforce, and brought 

losses on a global scale. It is therefore important to note the relevance of the 

accounting principles used in the preparation of financial statements such as 

fairness and disclosure. An important aspect, related with the flow of 

information in the enterprise is also the ethics of accountants, because it depends 

on what "concessions" the company is ready to make to improve its image or 

financial results.  
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THE ESSENCE OF THE METHOD OF ACCOUNTING AND 

CALCULATION OF ABSORPTION COSTING 

 

In the conditions of market economy there is no general methodology for 

determining prime cost of products. That is why every enterprise according to its 

goals and interests defines the rules of prime cost calculation. This process is 

based on accumulation cost of production and assigning them to the finished 

products. 

Other words calculation means classification, registration and appropriate 

distribution of the cost to determine the prime cost of products or services. 

According to the high level of competitiveness, globalization, dynamics it 

becomes harder for Ukrainian enterprises to manage and calculate their costs. 

The right way of managing costs gives a possibility to adjust the prime cost of 

certain products. System based on the use of the method of accounting costs and 

calculation full prime cost of products and providing information about costs is 

named as system of accounting and calculation by absorption (full) costs [1,p. 

45].  

This method means that to the product prime cost all the costs related to 

manufacturing and realization of these products, without distinguishing them on 

constant and variable, direct and indirect are included namely: direct materials, 

salary, other direct and overhead generic production costs [2, p.165].  

With the help of Absorption costing system it is possible to determine the 

importance of inclusion fixed manufacturing costs in the process of product 

prime cost and benefit pricing policy determination. Price which is based on this 

system ensures that all costs are covered, because all the production costs have 

to be charged from to the scope of manufacturing.  

Absorption costing system allows calculate correct profit for production 

such as seasonal sales. The system helps to adhere to accrual and matching 

concepts which require particular costs and revenue for the certain period. 

Absorption costing system t has been admitted by various authorities as 

FASB (USA), ASG (UK), ASB (India) for the purpose of preparing external 

reports and for valuation of inventory [4]. 

It is possible to indicate the level of production resources utilization, to 

determine their effectiveness by showing under-absorption or over-absorption of 

factory overheads. According to correct allocation of fixed factory overheads 
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managers become more responsible for the costs and services provided to their 

departments [3, p.246]. 

Behind all the advantages of implementation absorption costing system in 

the accounting there are several limitations that can occur in production process. 

First of all, it is related to comparative costs and their control which may be 

difficult since different unit costs are obtained for different output volumes and 

the changes in level of output cause converse proportional changes in prime cost 

per unit due to the existence of fixed expenses. It is considered that fixed costs 

such as manufacturing, administration, selling and distribution overheads are 

intermittent costs. Therefore they don't bring about prospective avails and it is 

better not to include them in the product prime cost. If the enterprise wants to 

compose flexible budget it is worth to divide costs into flexible and variable. 

The change in cost per unit with a change in the level of output in 

absorption costing technique poses a problem to the management in taking 

managerial decisions such as establishing of suitable products assortment, the 

kind of process(purchase or production), correct selection of alternatives and 

priorities, detailed analyze of lost and profits. Absorption costing is useful if 

there is only one product, there is no inventory and overhead recovery rate is 

based on normal capacity instead of actual level of activity [4]. 

The correct usage of cost accounting methods and the prime cost 

calculation gives to the enterprise an advantage in analyzing, determine main 

goals, laws of company development and its features. Prime cost directly related 

to company profit. That is why enterprise should always analyze the profit 

changes and strive to decline prime cost by using only correct mechanisms 

which can give an opportunity to make a product quality batter and ensure better 

financial results as well.  
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POMIAR WARTOŚCI JAKO PRZYKŁAD  

AKTUALNEGO PROBLEMU DOTYCZĄCEGO FUNKCJONOWANIA 

RACHUNKOWOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

 

Rachunkowość jest systemem informacyjnym zorientowanym na tworzenie 

pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących działalności 

jednostek gospodarczych. Opisuje ona rzeczywistość przedsiębiorstw, pełniąc 

również funkcję kontrolną [1, s. 27]. Każdy zapis w księgach rachunkowych 

powinien być odzwierciedleniem rzeczywistego stanu rzeczy. Występują jednak 

problemy dotyczące wyceny zasobów lub operacji gospodarczych, które 

dodatkowo potęgowane są przez rosnące wymogi informacyjne zgłaszane przez 

podmioty gospodarcze. 

W systemie rachunkowości następuje pomiar wartości. Zgodnie z 

Założeniami koncepcyjnymi sporządzania i prezentacji sprawozdań 

finansowych wycena to proces zmierzający do ustalenia kwot pieniężnych, w 

jakich składniki sprawozdania finansowego mają zostać ujęte i będą 

wykazywane w bilansie oraz sprawozdaniu z dochodu [2, s. A54]. 

Ustalenie wartości następuje w kilku krokach, z których najwięcej 

problemów przysparza wybór metody wyceny. Spowodowane jest to zmienną 

wartością pieniądza w czasie, a co za tym idzie brakiem możliwości 

przeprowadzenia prognozy, dzięki której można byłoby stworzyć solidny plan 

zarządzania przedsiębiorstwem [3, s. 26]. 

Używanie różnych parametrów w celu ustalenia wartości może prowadzić 

do uzyskania różnych wyników. W metodach majątkowych główną wadą jest to, 

iż składniki niematerialne majątku takie jak: marka, kwalifikacje pracowników 

czy pozycja na rynku nie są objęte wyceną. 

Metoda wartości historycznej oznacza wycenę aktywów na poziomie ceny 

nabycia lub rzeczywistego kosztu wytworzenia. Metoda ta nie uwzględnia 

jednak inflacji, nie bierze także pod uwagę zmian wartości pieniądza w czasie. 

Skutkiem tego są luka w ujawnianych informacjach oraz pogłębiająca się 

różnica między wartością przedsiębiorstw wycenionych przez rynek, a ich 

wartością bilansową.  

Według wartości odtworzeniowej wszelkie zasoby o tych samych 

właściwościach wyceniane są na poziomie kwoty środków pieniężnych, które 

zostałyby wydane na zastąpienie tych zasobów. W sytuacji, gdy brakuje 

aktywnego rynku i koniecznością jest dokonywanie szacunków, stosowanie tej 

metody stwarza znaczne trudności. 
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Metoda wyceny oparta na wartości likwidacyjnej posługuje się kategorią 

ceny sprzedaży netto, która możliwa jest do uzyskania w danym momencie. 

Jeśli rynek jest nieaktywny to podobnie jak w metodzie odtworzeniowej mogą 

wystąpić trudności z wyceną. 

Ustawa o rachunkowości wprowadza również tzw. wartość godziwą: „za 

wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby 

zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji 

rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, nie 

powiązanymi ze sobą stronami” [4, art. 28]. Dzięki jej stosowaniu istnieje 

podstawa do poznania potencjału jednostki, co jest niezwykle przydatne dla 

inwestorów, którzy angażują swój kapitał w określone 

przedsiębiorstwo [5, s. 210-213]. 

Podsumowując, pomiar wartości odnosi się do stanu majątku na dzień 

bilansowy, a także zmian tego stanu w trakcie roku obrotowego. Użyteczność 

informacji zależy w głównej mierze od jakości i prawidłowości 

przeprowadzenia pomiaru. Brakuje jednak uniwersalnego modelu, gdyż na 

wycenę poszczególnych składników aktywów i pasywów wpływa wiele 

parametrów. Dlatego wartość określonych pozycji nawet w tym samym czasie i 

warunkach, może być różna, a jest to zależne od obranej metody. Każda metoda 

ma wady i zalety, należy więc wybrać taką, która pozwoli otrzymać pełny obraz 

funkcjonowania przedsiębiorstwa, uwzględni jego dokonania oraz przyszłe cele. 

Wybór metody nie jest jednak prosty i ma charakter indywidualny. 
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DIFFERENCE BETWEEN ACCA AND CIPA 

 

Nowadays the processes of globalization and integration force people to 

expand their knowledges not only about standards of accounting in native 

country, but also about standards of accounting in whole world. Professional 

certification accountants and auditors is obligatory element to work in the 

sphere. Particularly, demand for financier that are certificated by international 

organizations (e. g. by ACCA and CPA certificate) raised in the last few years. 

In fact, that rise caused because companies became to keep record by 

International Financial Reporting Standards. That’s why it is actual for us to 

understand what exactly we can get from some of this certificate and compare 

them among themselves. 

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) was found on 30 

November 1904 by eights accountants as the London Association of 

Accountants. It is based in standards that are recognizable in the Great Britain 

and the countries of British Commonwealth. 

CIPA (Certified International Professional Accountant) is a Russian 

language examination and certification program for professional 

accountants. The program was established in 2001 by the Eurasian Council of 

Certified Accountants and Auditors (ECCAA), a federation of accounting and 

auditing associations from Moldova, Ukraine, Russia, and Central Asia. 

Table 1 

Comparison between ACCA and CIPA 

ACCA CIPA 

The program of certificate  is in English The program of certificate is in Russian 

language 

The quantity of exams – 14. They divided into 

two parts: Fundamentals and Professional. The 

Fundamentals exams divide into two modules: 

Knowledge (3 exams) and Skills (6 exams). 

The Professional level is divided into two 

modules too. Essentials (3 exams) and Options 

( two from fourth sugested needed to be 

completed). 

The quantity of exams - 9: Financial 

Accounting – 1, Management Accounting – 

1, Taxation, Law, Financial Accounting – 2, 

Management Accounting – 2, Audit, 

Financial Management, Management 

Informative Systems. 

Direction – for global corporations, large 

companies, international audit. 

Direction – medium and small size 

business. 

ACCA recorded that it has 198,000 members CIPA has 13190 students in 2017 

http://fmc.uz/main.php?cipa=cipa
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ACCA CIPA 

and 490,000 students in 178 countries. 

Term of experience - 3  Term of experience - 3  

ACCA's mission is to be a global leader in the 

profession by: 

-Providing opportunity and open access to 

people of ability wherever they are in the 

world; 

-Supporting and promoting the highest ethical, 

governance and professional standards; 

-Advancing the public interest. 

 

The aim of the CIPA program is to: 

-Develop and enhance the status of the 

accounting profession and the auditor of the 

CIS countries; 

-Introduce IFRS and International Standards 

on Auditing (ISA); 

-Implement standards, principles, practices 

and professional ethics of the International 

Federation of Accountants (IFAC); 

-Introduce a certification program for 

professional accountants based on IFRS, 

which includes training, conducting exami-

nations and issuing certificates. 

Completed by sources[1-4] 

 

In the end, professional certification at this time is an important component 

of the system of training specialists in the field of financial management in the 

conditions of globalization, application of international standards of financial 

reporting, audit, ethics, education. Professional certification, based on the 

requirements of the IFAC and the relevant ISS, is a guarantee of the quality of 

training of accountants and auditors of modern business. 
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АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИКУ 

 

Сучасні інтеграційні умови в європейське співтовариство диктують 

вимоги щодо активного розвитку аудиторської діяльності. Створення 

оптимального середовища для ефективного розвитку аудиту в Україні 

дозволить підвищити конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, 

шляхом налагодження процесу складання їх звітності, прозорості і 

доступності інформаційного забезпечення діяльності, підвищення 

ефективності системи ведення бухгалтерського обліку. 

На сьогодні незалежний професійний аудит зіштовхується з багатьма 

проблемами, серед який необхідно виділити першочергові: 

- недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, брак 

певного досвіду, відповідно, і  неосвоєний ринок аудиторських послуг;  

- недосконала законодавча база та досвід судового розгляду позовів 

щодо аудиторів (аудиторських фірм), відсутність методики оцінки розмірів 

збитку користувачів від не якісного аудиту; 

- врегулювання законодавчих питань, а саме приведення у 

відповідність міжнародним стандартам аудиту, вітчизняних стандартів; 

- відсутність типових форм аудиторських документів;  

- відсутність визначених умов з питань комп’ютеризації аудиту тощо. 

Для вирішення зазначених проблем і подальшого прогресивного 

розвитку аудиту в Україні необхідна, перш за все, чітка програма 

впровадження міжнародних стандартів аудиту в Україні, затвердження 

механізму ціноутворення на аудиторські послуги, оскільки, для багатьох 

компаній аудит є занадто “дороге задоволення”. З метою уникнення 

проблем із кваліфікованими кадрами – необхідно вдосконалити навчальні 

програми, більше уваги приділяти методиці аудиту, міжнародним 

стандартам обліку та аудиту. Для того, щоб іти в ногу з новітніми 

технологіями аудиторським компаніям необхідно активно впроваджувати 

ефективне програмне забезпечення. 
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Комплексне та системне подолання наведених недоліків сприятиме 

підвищенню авторитетності вітчизняного аудиту на міжнародному рівні та 

забезпечить високу якість аудиторських послуг. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПЕРСОНАЛУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ  

 

Найважливішим чинником підвищення ефективності суспільного 

виробництва та економіки країни, загалом, є вдосконалення управління на 

всіх рівнях – народногосподарському, галузевому, регіональному, а також 

на рівні окремого підприємства.  

Cистема управління тісно взаємодіє з інформаційною системою 

підприємства, в основі якої домінантною складовою є система 

бухгалтерського обліку. Важливість бухгалтерського обліку в системі 

управління пов’язана з необхідністю генерування масивів релевантної 

інформації на всіх етапах прийняття управлінських рішень. 

Зазначені обставини вимагають зваженого підходу до розробки та 

підвищення ефективності менеджменту персоналу відділу бухгалтерії 

(табл. 1) [1]. 

Між процесом управління на підприємстві, результативністю його 

господарської діяльності та ефективністю системи бухгалтерського обліку 

наявні безумовні зв’язки. Результатом ефективного управління є 

отримання прибутку, досягнення стратегічних конкурентних переваг на 

ринку, підвищення ринкової вартості підприємства тощо. В свою чергу, 

ефективність управління поряд з іншими факторами забезпечується 

належним інформаційним забезпеченням процесу прийняття 

управлінських рішень в основу якого покладено функціонування системи 

бухгалтерського обліку.  

Ефективність менеджменту персоналу є складним поняттям що 

поєднує організаційну, економічну та соціальну ефективність. 
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Таблиця 1 

Складові впливу на формування системи менеджменту персоналу 

бухгалтерської служби підприємств  

Складові 

впливу 

Чинники ефективного управління персоналом 

бухгалтерської служби 

Організаційна 

ефективність 

1. Якість інформаційного забезпечення бухгалтерської служби 

(перспективний розвиток бухгалтерського обліку, що передбачає 

зміни бухгалтерського законодавства, умов господарювання, 

організаційної структури управління, виробничої структури, плани 

розвитку бухгалтерського обліку, недоліки функціонуючої системи 

бухгалтерського обліку, використання нормативно-правові акти, 

стандарти, організаційно-розпорядчі документи, норми, ліміти, 

правила, положення, інструкції, плани, графіки, договори, угоди, 

методичні рекомендації, довідкова).  

2. Вибір організаційної структури управління бухгалтерською 

службою (ієрархічна, адаптивна, інформаційна)[2]. 

3. Інформаційне, технічне, ергономічне та інші види забезпечення 

обліку (забезпечення облікових працівників нормативними даними та 

технічними засобами, умови праці облікових працівників тощо). 

Економічна 

ефективність 

1. Визначення продуктивності праці працівників бухгалтерської 

служб. 

2. Здійснити оцінку співвідношення прибутку і сукупних витрат на 

оплату праці, а також зміну частки витрат на оплату праці відносно 

загальної сукупності витрат організації [3]. 

3. Перевірити витрати на організацію формування та передачу 

облікової інформації (витрати на організацію повинні бути 

мінімальними та значно меншими за ефект від використання 

облікової інформації). 

4. Здійснення контрольно-аналітичної роботи. 

Соціальна 

ефективність 

1. Поліпшення умов і змісту праці, всебічний розвиток здібностей 

людини, поліпшення навколишнього середовища (якість трудового 

життя персоналу; динаміка реальної заробітної плати; зниження 

плинності кадрів; забезпечення соціально-психологічний клімат у 

структурних підрозділах і організації в цілому. 

* розроблено на основі [4] 

 

Уміло сформована система менеджменту персоналу бухгалтерської 

служби сприяє ефективності управління господарською діяльністю 

підприємства, його перспективному розвитку, зручності й прозорості 

ведення бухгалтерського обліку. Від неї залежать ціновий механізм і 

податкове планування та, що найважливіше, основні показники діяльності 

господарюючого суб’єкта, зокрема: фінансова стабільність, привабливість, 

платоспроможність. За допомогою менеджменту на підприємстві можна 

визначити правила не лише облікового відображення операцій з товарами, 

але й організувати свою діяльність таким чином, щоб в майбутньому 

уникнути будь-яких судових вирішень справ. 
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КАДРОВИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ 

ЕФЕКТИВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ  І РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Персонал організації – головна її цінність, основа процесу управління 

і розвитку. Проте, в сучасних умовах, діагностика персоналу – 

найслабкіша ланка в управлінні українськими підприємствами [1]. 

Кадровий аудит – це експертна оцінка відповідності кадрового 

потенціалу компанії її цілям і стратегії, експертне дослідження на 

підприємстві кваліфікаційного рівня, компетентності персоналу, трудових 

і суміжних відносин на предмет відповідності трудовому законодавству і 

внутрішній політиці господарюючого суб'єкта [2]. Для проведення аудиту 

кадрових процесів важливо проаналізувати ефективність реалізації кожної 

із складових управління персоналом, що відображають кадрову політику 

організації і характеризують міру відповідності кадрового складу його 

цілям, стратегії, організаційній структурі ( табл.1) [3]. 

Основним документом, що складається за результатами кадрового 

аудиту є звіт. У ньому даються експертна оцінка системи управління 

персоналом по кожному блоку досліджень і рекомендації щодо оптимізації 

цієї системи. 
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Таблиця 1 

Аудит кадрових процесів 
Напрямки кадрової 

політики 

Параметри діагностування 

1. Планування 

трудових ресурсів 

Оцінка наявних ресурсів, цілей, умов і перспектив розвитку організацій, 

майбутніх потреб у кадрах 

2. Набір персоналу Опис способів поширення інформації про потреби організації в персоналі, 

а також способів його набору. Оцінка результативності набору. Оцінка 

списку кандидатів на роботу 

3. Відбір 

персоналу 

Оцінка результативності програми оцінних процедур. Аналіз змін 

кадрового потенціалу організації 

4. Розробка 

системи 

стимулювання 

персоналу 

Аналіз структури оплати праці, долі базової та преміальної ставок, 

наявність схем персоніфікованої оплати праці відповідно до її 

результативності. Проведення порівняльних досліджень, визначення 

ефективної системи винагородження праці 

5. Адаптація 

персоналу 

Опис процесу адаптації, оцінка його ефективності (плинність кадрів; 

оцінка працівників, які звільняються протягом року; конфлікти в 

підрозділах, у яких працюють новоприйняті працівники). Опис проблем, 

що виникають у період адаптації 

6. Навчання 

персоналу 

Аналіз цілей і форм навчання. Оцінка кількості тих, хто пройшов 

навчання (за темами). Аналіз системи оцінювання ефективності навчання 

(визначення параметрів оцінювання: з точки зору витрат, кількості 

персоналу, практичної спрямованості програм, фактичних результатів, 

зміни мотивації праці та соціально-психологічного клімату тощо) 

7. Оцінка трудової 

діяльності 

Оцінювання процесів атестації, періодичність проведення, оцінка 

результатів і рішень, що прийняті за наслідками атестації 

8. Підвищення, 

пониження, 

попередження, 

звільнення 

Оцінка ефективності системи кадрового моніторингу, адаптація 

комп’ютерних методів кадрового моніторингу.  Оцінка результативності 

методів планування кар’єри 

9. Моніторинг 

соціально-

психологічної 

ситуації та 

організації 

внутрішньої 

комунікації 

Діагностика кадрових процесів з соціально-психологічного клімату, 

оцінка рівня соціальної напруженості в організації. 

Діагностика організаційної культури, типу управлінської команди, оцінка 

рівня їх відповідності іншим елементам організації (цілям, структурі, 

технології, фінансам, системі управління, кадровому складу тощо). 

Визначення стану внутрішньої комунікації, а також потреби в підготовці і 

реалізації програм її розвитку 

 

Таким чином, регулярний, багатоступеневий, поетапний кадровий аудит – 

запорука стабільності й передумова успішного розвитку організації. Чітка 

організація роботи служби внутрішнього кадрового аудиту дозволить 

уникнути багатьох помилок у процесі діяльності компанії. 
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРЕСПЕКТИВИ 

 

Внутрішній аудит – це одна з невід’ємних характеристик суб’єкта 

господарювання, механізм підвищення конкурентоспроможності та 

ефективності діяльності підприємства. 

Здійснення внутрішнього аудиту на підприємстві – це основна ділянка 

функціонування системи внутрішнього контролю, яка полягає в перевірці 

діяльності певного структурного підрозділу та винайденні шляхів її 

удосконалення [1, с. 370].  

Система внутрішнього контролю – сукупність організаційних 

структур, політик, процедур та дій співробітників підприємства, 

спрямованих на мінімізацію ризиків і забезпечення досягнення його цілей.  

Внутрішній контроль – це постійна, щоденна робота, яка 

унеможливлює допускання зловживань та дає можливість 

використовувати ресурси підприємства, включаючи людський капітал, на 

його користь у відповідності до прийнятих планів, а також захищає 

інтереси працюючих у відповідності до умов колективного 

договору [2, с. 39]. 

Основними складовими внутрішнього контролю на підприємствах є 

система внутрішнього контролю та внутрішній аудит. Внутрішній 

контроль є постійним управлінським процесом, що охоплює всі операції 
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кожної структурної одиниці підприємства, забезпечуючи визначення і 

аналіз ризиків його діяльності з метою їх попередження чи обмеження. 

Внутрішній аудит реалізує наступні завдання: перевірка системи 

економічних регламентів і регуляторів на предмет достатності та 

відповідності чинним правовим актам і статуту; аналіз правильності 

складання та умов виконання господарських договорів; перевірка: 

наявності, стану, правильності оцінки майна; ефективності використання 

матеріальних, фінансових і трудових ресурсів; дотримання чинного 

порядку встановлення та застосування цін, тарифів; розрахунково-

платіжної дисципліни; своєчасності внесення до бюджету податків і 

платежів до позабюджетних фондів; експертиза бухгалтерських балансів і 

звітів, правильності організації, методології та техніки ведення 

бухгалтерського обліку; експертиза достовірності обліку витрат на 

виробництво, повноти відображення виручки від реалізації продукції 

(робіт, послуг), точності формування фінансових результатів, об'єктивності 

використання прибутку та фондів; розробка та надання обґрунтованих 

пропозицій щодо покращання організації системи контролю, 

бухгалтерського обліку і розрахункової дисципліни, підвищення 

ефективності програм розвитку, зміни структури виробництва та видів 

діяльності; консультування засновників, керівників підрозділів, 

спеціалістів і працівників апарату управління з питань організації та 

управління, права, господарської діяльності та інших проблем; організація 

підготовки до перевірки (експертиз) зовнішнього аудиту, податкової 

інспекції та інших органів зовнішнього контролю. 

Основний принцип діяльності внутрішнього аудиту – незалежність, 

визначений чітким встановленням прав, обов'язків і відповідальності, 

підзвітністю та підлеглістю лише керівникові підприємства. 

Економічна ефективність внутрішнього аудиту досягається за рахунок 

попередження порушень, своєчасного внесення змін у податкові 

розрахунки, застосування податкових пільг, раціональної облікової 

політики, значного скорочення штрафних податкових санкцій [3, с. 137]. 

Враховуючи, вимоги сучасності, внутрішній аудит необхідно 

імплементувати не лише на законодавчому рівні, а й у фінансово-

господарській діяльності суб’єктів господарювання з метою мінімізації 

ризику неефективного менеджменту, підвищення ефективності та 

збільшення масштабів діяльності. 
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КОРУПЦІЙНІ ПРОЯВИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ АУДИТОРСЬКИХ 

ПЕРЕВІРОК ТА МОЖЛИВІ МЕТОДИ ЇХ ПРОТИДІЇ 

 

Корупція – це надзвичайна проблема для нашої держави в цілому. У 

всесвітньому рейтингу СРІ Україна у 2016 році, на жаль, посіла 131 місце 

зі 176 країн. Цю “почесну” сходинку разом з нами розділили ще чотири 

країни, такі як Казахстан, Росія, Непал та Іран [1]. Корупційні 

зловживання, як зазначають експерти, присутні в усіх галузях, без 

виключення, і в аудиторській сфері, та в Аудиторській палаті України, 

зокрема [2]. 

У [2] відзначається, що саме через корупційні схеми при проведенні 

аудиторських перевірок стався банківський крах у 2015 році як наслідок 

незаконного збільшення ліквідності деяких українських банків.  

Проблема контролю якості роботи незалежних аудиторів та 

аудиторських фірм залишається однією з ключових в організації 

аудиторської діяльності [3, с. 147]. 

Повноваження щодо здійснення контролю за дотриманням 

аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону України “Про 

аудиторську діяльність”, професійних стандартів, норм професійної етики 

аудиторів, здійснення заходів із забезпечення незалежності аудиторів при 

проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю якості 

аудиторських послуг покладено на Аудиторську Палату України 

(АПУ) [4]. 

Для забезпечення контролю якості послуг аудиту АПУ організовує: 

проведення зовнішніх перевірок систем контролю якості; моніторинг з 

питань аудиторської практики; застосування додаткових процедур щодо 

забезпечення якості аудиторських послуг і дисциплінарних заходів за 

наслідками контролю; інформування суспільства про функціонування 
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систем контролю якості аудиторських послуг в аудиторських фірмах та в 

аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як 

фізичні особи – підприємці, в Україні [4]. 

Однак, досвід роботи вітчизняних аудиторів свідчить про існування 

проблем при проведенні аудиторських перевірок, мають місце 

недотримання етичних норм, порушення професійних вимог щодо якості 

аудиторських послуг. 

Відтак, для подальшого успішного розвитку аудиторської сфери 

доцільно продовжувати її реформування, а також забезпечити надійне 

спостереження за органами Аудиторської палати України, справедливість 

контролю та рішення яких піддають сумніву. 

З метою запобіганню та протидії корупційним проявам при 

проведенні аудиту можна запропонувати здійснити певні доповнення 

(поправки) до законодавчо-нормативних документів, що регламентують 

аудиторську діяльність. Зокрема, варто ввести обов'язкові виїзні (тобто 

перевірка проводиться за межами області реєстрації аудитора) аудиторські 

перевірки для кожного аудитора чи фірми, що надають такі послуги, у 

визначений проміжок часу під контролем антикорупційних органів, що 

збільшуватиме ефективність і результативність таких перевірок. 

Присутність представників антикорупційного бюро не даватиме ні 

стимулу, ні можливості до здійснення корупційних діянь чи створення 

нових схем самозбагачування. Результати цих перевірок піддаватимуться 

аналізу і контролю зі сторони АПУ, при якій, в свою чергу, також повинні 

бути антикорупційні державні органи. 

За допомогою таких перевірок доцільно проводити й незалежний 

аудит державних структур на факти зловживання чи розтрати державних 

коштів. Такий аудит органів дасть можливість незаангажовано та 

ефективно проводити контроль їхньої діяльності, а також і дій аудиторів 

під час проведення перевірок. Та на кінець змінити нашу країну і 

направити в русло процвітання, багатства й добробуту. 
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ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО 

АУДИТУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ 

 

На сьогодні комерційні банки є активними учасниками 

підприємницької діяльності. Банки, які потрапляють на міжнародні 

фінансові ринки потребують пристосування їх управлінських систем до 

світових стандартів банківської діяльності. Саме банківську систему країни 

можна назвати так званим  індикатором економічних процесів, що не може 

обійтись без захисту від різних ризиків. Такий захист може забезпечити 

функція внутрішнього контролю, а точніше внутрішній аудит. Служба 

аудиту має великий вплив на прийняття управлінських рішень керівництвом 

та виявлення резервів підвищення ефективності роботи комерційних банків. 

В період гострої конкуренції та впровадження широкого спектра 

банківських послуг належне проведення як зовнішнього, так і внутрішнього 

контролю банківської діяльності набуває особливої актуальності. 

Внутрішній аудит – це діяльність, яка проводиться безпосередньо 

всередині банку і вивчає питання, щодо всебічного  аналізу його діяльності і 

надає керівництву рекомендацій з подолання недоліків, та підвищення  

рівня конкурентоспроможності банківської структури [1].  

Постановою Правління Національного банку України від 20 березня 

1998 р. № 114 затверджено “Положення про організацію внутрішнього 

аудиту в комерційних банках України”. Воно визначило систему 

аудиторської діяльності у банках та регламентувало порядок створення та 

організації роботи служби внутрішнього аудиту в банках України. 

Положення розроблене на підставі законів України “Про банки і банківську 

діяльність”, “Про аудиторську діяльність”, нормативних актів 

Національного банку України та Міжнародних стандартів аудиту. 



92 

З метою інтеграції банківської системи в Європейський Союз 

запроваджуються Міжнародні стандарти аудиту. Аудиторський звіт за 

результатами перевірки фінансової звітності має бути складений згідно з 

вимогами законодавства України, у тому числі відповідати вимогам 

Міжнародних стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації 

бухгалтерів, прийнятих як Національні стандарти аудиту згідно з рішенням 

Аудиторської палати України від 18 квітня 2003 р. № 122. 

Внутрішній аудит банківської діяльності в системі фінансового 

контролю, що представляє собою незалежну перевірку й експертну оцінку 

стану банку, які здійснюються спеціальним підрозділом служби аудиту, 

спрямований на організацію ефективного моніторингу системи 

внутрішнього контролю банку. 

Існують обов’язкові нормативно-правові вимоги, якими слід 

керуватися під час  проведення внутрішнього аудиту, згідно яких необхідно 

дотримуватися наступних стандартів: 1. Керівництво службою 

внутрішнього аудиту. 2. Незалежність. 3. Професійна компетентність. 

4. Обсяг роботи. 5. Планування і виконання аудиторської перевірки. 

6. Складання аудиторського висновку [2, с 178]. 

Служба внутрішнього аудиту не несе відповідальності й не має 

владних повноважень щодо операцій, за якими вона здійснює аудит, та несе 

відповідальність за обсяги та достовірність звітів, які подаються правлінню 

(раді директорів) щодо питань, належних до її компетенції, визначених 

законодавством. 

У більшості українських банків, де створений відділ внутрішнього 

аудиту, його функції на сучасному етапі обмежуються контролем за 

правильністю ведення бухгалтерського обліку й відповідністю вимогам 

зовнішніх і внутрішніх нормативних документів, а також здійсненням 

комплексних перевірок філіалів [3]. Разом з тим, у сучасній світовій 

банківській практиці склалося значно ширше розуміння цілей внутрішнього 

аудиту. Його головна місія нині визначається як сприяння банку в 

досягненні поставлених цілей шляхом всебічної оцінки внутрішніх систем 

управління, ризик-менеджменту й контролю; надання рекомендацій щодо 

підвищення їх ефективності. 

Проте на сьогоднішній день в більшості комерційних банків 

внутрішній аудит зводиться до ревізії банківських операцій, що значно 

знижує ефективність внутрішнього контролю та практичну цінність 

результатів. 

Багатогранність категорій ризику в банківській діяльності об’єктивно 

зумовлює необхідність системи внутрішнього аудиту, що повинна 

відповідати базовим основам корпоративного управління та відповідати 

основним принципам управління ризиками. 
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Отже, забезпечення проведення ефективного внутрішнього аудиту в 

комерційних банках повинно надавати змогу своєчасно виправити хибні дії 

працівників банку, тим самим знижуючи ризик неплатоспроможності та  

банкрутства та гарантувати захист інтересів акціонерів та клієнтів банку. 
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SKUTECZNOŚĆ 

PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO  

I ZEWNĘTRZNEGO  

 

Na rezultaty audytu wewnętrznego i zewnętrznego wypływa szereg różnego 

rodzaju czynników, na które audytowane firmy mogą oddziaływać. 

Audyt wewnętrzny [1, s. 388] jest to niezależna oraz obiektywna działalność 

doradcza przeprowadzana w celu wniesienia do przedsiębiorstwa lub innej 

organizacji wartości dodanej, a także poprawienia jej funkcjonowania. Audyt 

wewnętrzny powinien wspierać organizację w realizacji wyznaczonych celów za 

pomocą systematycznie wykonywanych czynności, które w rezultacie mają 

służyć ocenie poprawności działań oraz poprawie systemu kontroli, efektywnego 

zarządzania ryzykiem i organizacją [2, s. 3]. 

Poprawnie przeprowadzony audyt wewnętrzny pozwala na wykrycie 

ewentualnych nieprawidłowości już w początkowym stadium występowania 

problemu oraz daje szanse na możliwie szybkie i skuteczne naprawienie błędów. 

Mimo to wiele przedsiębiorstw decyduje się na nieuczciwe działania mające na 
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celu polepszenie wyników ekonomicznych, chcąc poprawić swój wizerunek z 

punktu widzenia podmiotów trzecich. 

Aby poprawić funkcjonowanie audytu wewnętrznego, jego cel, uprawnienia 

i odpowiedzialność powinny być zgodne z powszechnymi standardami, formalnie 

określone w statucie oraz zatwierdzone przez zarząd. Audyt wewnętrzny ma być 

niezależny, wykonany w sposób prawidłowy, z odpowiednią starannością 

zawodową, a opinia osób go przeprowadzających całkowicie obiektywna [3, s. 

23]. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie audytem wewnętrznym zajmuje się 

również opracowaniem i realizacją programu zapewniania jakości i usprawnienia 

działalności kontroli wewnętrznej, a także ciągłym monitorowaniem jej 

skuteczności. 

Audyt zewnętrzny realizowany jest natomiast przez zewnętrzną osobę lub 

firmę, która wykonuje zadania dla osób trzecich. Skoncentrowany jest na 

informacjach przeszłych (m.in. zawartych w sprawozdaniach finansowych).  

Poprawa funkcjonowania audytu zewnętrznego możliwa jest dzięki 

oddziaływaniu na pewne czynniki [4, s. 159]. Wyróżnia się m.in. te zależne od 

firmy audytorskiej. Należy sprawdzić reputację danej firmy, jej wielkość i 

strukturę, konkurencję panującą w branży, wynagrodzenie audytora, fluktuację 

kadr oraz zasady wewnętrznej kontroli jakości. 

Kolejną grupą czynników, które należałoby wymienić, są czynniki zależne 

od zespołu audytowego. Występuje konieczność ciągłego rozwoju kompetencji, 

rozumianych jako doświadczenie i umiejętności poszczególnych członków, 

Szczególnie istotna jest znajomość specyfiki badanej jednostki oraz branży, w 

jakiej funkcjonuje, a także zawodowy sceptycyzm audytorów oraz ich ogólna 

postawa etyczna. Aby proces kontroli przebiegał w sposób prawidłowy, 

konieczny jest ponadto publiczny nadzór nad zawodem oraz odpowiedzialność 

prawna audytorów, która powinna być możliwie duża. 

Podsumowując przedstawione rozważania należy stwierdzić, że na 

skuteczność audytu przeprowadzanego zarówno w środowisku zewnętrznym, jak 

i wewnętrznym ma wpływ wiele różnych czynników, które należy uwzględnić w 

celu skutecznego wykrywania nieprawidłowości. 
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ZAWÓD AUDYTORA NA UKRAINIE 

 

Obecnie występuje duża konkurencja na rynku pracy, dlatego też, aby 

zwiększyć swoją szansę na znalezienie pracy warto rzetelnie podejść do wyboru 

przyszłego zawodu. Jednym z najbardziej prestiżowych zawodów cieszącym się 

powodzeniem u pracodawców jest zawód audytora. 

Osoba, która podejmie się tego zawodu, musi przejść przez wiele szczebli 

edukacji, a także zdobywać doświadczenie praktyczne. Z całą pewnością jest to 

zawód o dużej perspektywie rozwoju osobistego, warto zatem nabywać praktykę 

w firmach audytorskich o zasięgu międzynarodowym. Firmy te już na 

uczelniach zaczynają walczyć o najlepszych absolwentów oferując praktyki oraz 

atrakcyjne umowy zatrudnienia[4, s. 1]. 

Audytor jest osobą, która w rzetelny sposób przeprowadzi niezależną ocenę 

sprawozdań finansowych w połączeniu z analizą prawną i badaniem m.in. stanu 

finansów i zapisów księgowych na zgodność z aktualnymi przypisami 

prawnymi. Pozwala to na weryfikację, czy dane w sprawozdaniach są 

prawdziwe i czy odzwierciedlają faktyczny stan operacji gospodarczych w 

podmiocie gospodarczym [1, s. 11-14]. Dzięki wiedzy audytora i podjęciu przez 

niego działań kontrolnych  zarząd przedsiębiorstwa otrzymuje wiarygodne 

informacje, ma obraz działalności badanego podmiotu. Dostarcza on informacji, 

potwierdzających, że firma działa według założonych celów i planów 

rozwojowych.  

W odniesieniu do raportu Izby Audytorów Ukrainy na dzień 1.01.2016 

roku w tym kraju było zarejestrowano 1008 firm audytorskich oraz 99 

samodzielnych audytorów. Do końca tego roku, na podstawie rejestru tych 

podmiotów okazało się, że ilość firm zmalała o 8,9% dochodząc do poziomu z 

2015 roku. Zmiana ta była bezpośrednio związana z przeprowadzeniem działań 

wojennych na wschodzie Ukrainy. Ogólna tendencja, zaczynając od 2012 roku i 

na przestrzeni następnych 6 lat, była malejąca, nastąpił spadek liczby firm 

audytorskich o prawie 40%. Taka sytuacja była wynikiem wielu czynników, 

m.in.: wysokiej inflacji, wzrostu wymagań stawianych przed osobą audytora 

oraz zmian legislacyjnych w Państwie [2, s. 28-30]. Chociaż audytorów jest 
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coraz mniej na Ukrainie, to należy stwierdzić, że ten zawód rozwija się, a jakość 

przeprowadzanych rewizji finansowych wzrasta. Wpływ na to miał fakt, że w 

2004 roku wprowadzono międzynarodowe standardy (IFAC) [3, s. 1].  

Reasumując, można stwierdzić, że zawód audytora na Ukrainie odnosi się 

do branży, w której można na co dzień poznawać różne sektory biznesu oraz 

sposób funkcjonowania wielu firm od wewnątrz. Jednak warto się liczyć z tym, 

że praca w danym zawodzie wymaga od pracownika ciągłego podwyższenia 

kwalifikacji oraz śledzenia na bieżąco  zmian w ustawach, by samemu nie 

przyczynić się do odebrania prawa świadczenia usług audytorskich podczas 

sprawowania kontroli przez Izbę Audytorów. 

Z całą pewnością jest to zawód dla osób, które nie boją się wyzwań i dla 

tych, którzy są spragnieni chęci poznania świata biznesu.  
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ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  

ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Інвестиційна привабливість має важливе значення для підприємств, 

оскільки з одного боку інвестиції забезпечують їх нормальне 

функціонування в довгостроковому періоді, а з іншого – є можливість 

ефективного використання вільного капіталу підприємства. Інвестиційна 

активність визначає найбільш пріоритетні напрями вкладення капіталу, від 

яких залежить продуктивність господарської діяльності, забезпечення 

найбільшого приросту продукції і доходу на кожну гривню витрат.  

Оцінюють рівень інвестиційної привабливості різноманітними 

методами, які мають ряд переваг та недоліків. 

Метод рейтингової оцінки підприємства на основі даних фінансової 

звітності передбачає оцінку фінансового стану підприємства, при якій 

оцінюють платоспроможність, фінансову стабільність, прибутковість і 

ділову активність підприємства. Використання такого методу не потребує 

додаткового залучення експертів, він є простим та зрозумілим до 

використання, проте інформація, на якій він ґрунтується, може бути 

недостовірною та викривленою. 

Відповідно до Методики інтегральної оцінки інвестиційної 

привабливості підприємств та організацій [1], аналіз проводять за такими 

етапами: оцінка фінансового стану об’єкта інвестування; визначення 

вагомості групових та одиничних показників на основі експертних оцінок; 

визначення частки розмаху варіаційної множини; визначення рангового 

значення за кожним показником; розрахунок інтегрального показника. 

Такий підхід забезпечує всебічну оцінку інвестиційної привабливості, 

проте не враховує міжгалузеву специфіку діяльності підприємств; є 

трудомістким, потребує залучення експертів, а відібрані показники часто 

суперечать один одному [2].  

Відмітимо, що розрахунок аналітичних показників ґрунтується на 

даних фінансової звітності, проте затверджена Методика [1] не 
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актуалізована відповідно до нової структури фінансової звітності 

підприємств та організацій. 

Інші автори [3] оцінку інвестиційної привабливості пропонують 

здійснювати у три етапи: перший етап: розрахунок інтегрального 

показника за кожним підприємством окремо на підставі фінансової та 

бухгалтерської звітності; другий етап: визначення оцінки інвестиційної 

привабливості підприємства шляхом корегування інтегрального показника, 

розрахованого на першому етапі з урахуванням привабливості на 

мезоекономічному рівні, впливу результатів фінансово-господарської 

діяльності та ризиків діяльності підприємства; третій етап: побудова 

рейтингу інвестиційної привабливості. 

На першому етапі здебільшого виділяють п'ять груп критеріїв: 

майновий стан (аналіз дозволяє з'ясувати джерела формування майна й 

оцінити, як вони використовуються); ліквідність та платоспроможність 

(характеризує здатність підприємства своєчасно та повною мірою 

проводити розрахунки за своїми зобов’язаннями); фінансова стійкість 

(визначає стабільність діяльності підприємства з позиції довгострокової 

перспективи); ділова активність (характеризує динаміку розвитку 

підприємства, рівень досягнення цілей, розширення ринків збуту); 

рентабельність (характеризує економічну ефективність фінансово-

господарської діяльності підприємства). Найважчим завданням є вибір 

певного переліку економічних показників в межах кожної групи, які 

найповніше відбивають фінансово-майновий стан підприємства. 

На другому етапі оцінюють інвестиційну привабливість через 

корегування інтегрального показника з урахуванням наступних факторів 

впливу: рівня інвестиційної привабливості на мезоекономічному рівні; 

рівня управління підприємством на підставі аналізу руху грошових коштів; 

рівня впливу зовнішніх та внутрішніх ризиків. 

Таким чином, більшість методик при оцінці рівня інвестиційної 

привабливості підприємства ґрунтуються на показниках фінансово-

господарського стану підприємства, що не завжди є достатньо для точної 

комплексної оцінки інвестиційної привабливості. Тому для більш 

детального вивчення рівня інвестиційної привабливості є доцільним 

досліджувати також географічне положення, політико-правовий статус, 

організаційний стан, ресурсний стан, а також чинники ринкової 

інфраструктури тощо. 

Оцінювання рівня інвестиційної привабливості підприємства, з одного 

боку, є основою для розробки його інвестиційної політики, а з іншого, 

створює можливість виявити недоліки у його діяльності, передбачити 

заходи щодо їх ліквідації та поліпшити можливості залучення 

інвестиційних ресурсів. 
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РОЗПРОДАЖ ЯК МЕТОД ЦІНОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ  

У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ 

 

Роздрібна торгівля є однією з динамічних галузей економіки. На 

сучасному етапі ринок роздрібної торгівлі характеризується інноваційними 

процесами, пов’язаними зі становленням нових форматів (супер- та 

гіпермаркети, торговельні мережі) й нових форм торгівлі (Інтернет-

магазини, торгівля поштою тощо).  

За такої ситуації діяльність торгівельних підприємств має бути 

спрямована на отримання переваг над конкурентами. Це зумовлює 

необхідність переходу від традиційного до якісно нового підходу до 

процесу управління продажем товару. У боротьбі за залучення нових і 

збереження вже набутих клієнтів торговельні підприємства йдуть на 

поступки, які виявляються у різноманітних преференціях для покупців, 

зокрема, у розпродажі товарів. Даний вид преференцій покупцям, як 

свідчить практика, залишається найбільш перспективною формою 

організації торговельної діяльності та вимагає відпрацювання механізму 

формування обліково-інформаційного забезпечення управління продажем 

товару та результативністю діяльності торговельних підприємств. Тож, 

перед бухгалтерами постійно виникають різного роду питання 

правильності відображення в обліку операцій з розпродажу товару.  

Вживання поняття  “розпродаж” або будь-яких інших, аналогічних 
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йому, дозволяється згідно ст. 5 Закону України “Про захист прав 

споживачів” від 12.05.1991 р. № 1023-XII лише з дотриманням таких умов: 

1) якщо здійснюється розпродаж усіх товарів у межах певного місця 

або чітко визначеної групи товарів; 

2) якщо тривалість розпродажу обмежено в часі; 

3) якщо ціни товарів, що підлягають розпродажу, є меншими від їх 

звичайної ціни [1]. 

Причинами, через які торговельні підприємства вдаються до 

розпродажу товарів, є: 

 − зміна кон'юнктури ринку (зниження попиту на товар, зниження цін 

на аналогічний товар конкуруючими підприємствами);  

− пошкодження товару або зниження його споживчих якостей;  

− потреба у реалізації товару в короткі терміни (наприклад, 

наближення дати закінчення термінів придатності або реалізації товарів, 

настання терміну погашення кредиторської заборгованості, ліквідації 

підприємства);  

− збільшення витрат на зберігання товарів, у зв'язку з чим 

підприємству вигідніше продати такі товари, ніж мати додаткові витрати; 

 − проведення рекламних заходів з метою просування товарів на 

споживчому ринку та ін. [2].  

Виходячи з причини, через яку провадиться розпродаж товарів, 

керівництво підприємства має створити комісію для проведення 

інвентаризації товарів, ціни на які повинні бути знижені. Розмір уцінки 

товарів визначає комісія на підставі експертних оцінок з урахуванням 

ступеня втрати їхніх споживчих властивостей, насиченості ринку такими 

товарами. Товари, які раніше були уцінені, але не реалізовані, можуть 

уцінюватися повторно до рівня цін можливої реалізації. Цей перелік 

передається на розгляд керівнику.  

Уцінка товарів, що залежалися, з відображенням у бухгалтерському 

обліку провадиться винятково на дату складання опису-акта або на дату 

балансу і тільки у межах залишків таких товарів на складі. При цьому 

чисту вартість реалізації визначають за кожною одиницею товарів за 

вирахуванням з очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на збут, а суму 

уцінки списують на витрати звітного періоду таким записом:  

Д-т 946 “Втрати від знецінення запасів”  

К-т 281 “Товари на складі”.  

Оскільки при передачі товарів у роздрібну торгову мережу в 

бухгалтерському обліку була відображена торгова націнка, то при 

реалізації цих товарів повинна бути списана така сама торгова націнка, що 

забезпечить обчислення правильної суми собівартості реалізованих товарів 

і залишку торгової націнки. Таким чином, розрахунки потрібно робити у 
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відповідності згідно з п. 16 П(С)БО 9 без обліку наданих знижок [3].  

З метою деталізації інформації з розпродажу товару доречно до 

рахунку 702 “Дохід від реалізації товарів” ввести рахунки третього 

порядку: 702.1 “Дохід від реалізації товарів”; 702.2 “Дохід від реалізації 

уцінених товарів”; 702.3 “Дохід від реалізації товарів зі знижками”. 

Розглядаючи розпродаж як метод ринкової діяльності у 

конкурентному середовищі, що визначає стратегію й тактику 

підприємства, слід зазначити, що ключовим завданням роздрібної торгівлі 

на сучасному етапі стає орієнтація на споживача. Це означає, що будь-яке 

управлінське рішення щодо того, які види знижок вводити і за яких умов їх 

надавати, має ґрунтуватися на підставі обліково-інформаційного 

забезпечення. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Основна мета господарської діяльності суб’єктів господарювання – 

отримання прибутку, проте в умовах нестабільного зовнішнього 

середовища її результати не завжди позитивні. В Україні станом на 

01.01.2017 р., як свідчать статистичні дані [1], стало менше збиткових 

підприємств, їх частка знизилася до 26,5% порівняно з 29,4% попереднього 

року. Але їх загальні втрати перевищують доходи прибуткових 

підприємств. Фінансовий результат прибуткових підприємств України 

збільшився на 12,6% - до 328,918 млрд. грн., тоді як фінансовий результат 

збиткових підприємств скоротився на 52,1%, до мінус 253,267 млрд. грн.  

Для того, щоб обгрунтувати основні заходи підвищення фінансових 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=C%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100489
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=sre_2014_1_20
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результатів діяльності підприємств, необхідно визначити причини їх 

неефективної діяльності та вагомі важелі економічного зростання в 

сучасних умовах господарювання. 

На формування негативних фінансових результатів перш за все 

впливає випереджуюче зростання собівартості реалізованої продукції 

порівняно з отриманим доходом від реалізації продукції. Також основними 

чинниками, які зумовлюють збиткову діяльність підприємств є відсутність 

ринків збуту продукції або насиченість товарного ринку більш якіснішими 

чи дешевшими товарами, що призводить до скорочення обсягів 

виробництва та реалізації продукції. Щоб розширити ринки збуту 

продукції, підняти її конкурентоспроможність, підприємствам необхідно 

оновлювати матеріально-технічну базу, впроваджувати нові технології, 

освоювати нові види продукції. Підвищення цін на сировину, матеріали не 

завжди супроводжується адекватним зростанням цін на продукцію 

підприємства. Істотно впливають на отримання негативного фінансового 

результату підприємств недостатність обігових коштів, високі ставки 

кредитів банків тощо.  

З метою поліпшення фінансових результатів підприємств, необхідно 

вирішити такі основні завдання: 

 залучити інвестиції для оновлення технічної і технологічної бази; 

  вкладати додаткові кошти в оборотний капітал; 

 для підвищення ефективності виробництва прагнути досягти 

збалансованості дебіторської та кредиторської заборгованості;  

 підвищувати рівень продуктивності праці таким чином, щоб темпи 

зростання виробітку продукції на одного працівника перевищували темпи 

зростання його оплати праці; 

 збільшити обсяги виробництва і реалізації продукції, реалізуючи 

активну маркетингову політику; 

 розробити комплекс заходів щодо зниження собівартість реалізації, 

особливої уваги при цьому потребує виробнича собівартість, яка може 

становити до 80 % в її структурі; 

 особливо ретельно аналізувати склад інших операційних витрат, 

оскільки часто їх величина штучно завищена. 

Основна проблема впровадження цих заходів – нестача коштів, які 

можна отримати з внутрішніх джерел підприємств, або шляхом 

розміщення акцій у зацікавлених осіб чи вільного продажу на фондовій 

біржі.  

Водночас невчасне реагування на погіршення фінансових результатів 

підприємства може призвести до кризового фінансового стану.  

Наростають кризові явища на підприємстві тривалий період, але логічним 
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результатом цього може бути його банкрутство. Розрізняють три види 

криз: 

 криза стратегії – характеризується зниженням темпів виробництва, 

зменшенням доходів від реалізації продукції, погіршенням взаємовідносин 

з економічними агентами; 

 криза результатів діяльності – характеризується зниженням 

показників рентабельності, збитками від поточних операцій; 

 криза ліквідності – характеризується більшою або меншою 

неплатоспроможністю [2]. 

Загалом проявами негативних чинників, які можуть призвести до 

кризи, є: низька ліквідність (дефіцит грошових коштів), або недостатня 

віддача на вкладений в підприємство капітал (низька рентабельність). 

Таким чином, забезпечення прибуткової діяльності підприємств – 

проблема, яка потребує нагального вирішення. Здатність підприємства 

підтримувати баланс між доходам і витратами, активами і джерелами їх 

покриття, платопроможністю і рентабельністю власного капіталу є 

основою беззбиткової діяльності суб’єкта господарювання.  
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ НА 

УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ШЛЯХИ ЇХ  ВИРІШЕННЯ 

 

Загальним питанням економічного аналізу на підприємствах 

присвячена велика кількість сучасних публікацій українських авторів.  

Значна увага у працях приділяється аналізу фінансових результатів і 

фінансового стану підприємства, фінансово-інвестиційному аналізу, 

аналізу інвестиційних проектів і проектному аналізу. На жаль, 

застосування економічного аналізу на українських підприємствах потребує 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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значного покращення та вдосконалення . 

Основними проблемами економічного аналізу на сучасному етапі 

розвитку та становлення українського підприємництва є: 

-  невисокий рівень кваліфікації економістів і відсутність спеціального 

підрозділу з економічного аналізу, незабезпеченість фахівцями-

аналітиками; 

-  недостатня зацікавленість управлінського персоналу, власників; 

-  недостовірність інформації та даних бухгалтерського обліку, нестача 

методичних матеріалів;  

-  слабка організація аналітичної роботи та низька ефективність 

методів аналізу, які використовуються; 

-  не завжди розглядаються і впроваджуються різні варіанти розв’язків 

аналітичних завдань; 

-  відсутність інформаційно-комп’ютерних технологій або їх 

використання в економічному аналізі; 

-  відсутність єдиної обґрунтованої системи оціночних показників 

ефективності господарювання підприємств і їх підрозділів;  

- наявність помилок під час збирання і передавання даних 

інформаційними потоками для застосування економіко-математичних 

моделей та електронно-обчислювальної техніки [2, с.162].  

 Причиною таких проблем в аналітичній роботі є те, що більшість 

підприємців, які зіштовхуються з перешкодами, не задумуються над 

необхідністю та важливістю саме економічного аналізу своєї діяльності, а 

тому взагалі його не здійснюють. Також обсяг навчального часу, 

відведений на вивчення економічного аналізу у вищих навчальних 

закладах, й аналітична практика для студентів – майбутніх економістів, є 

недостатніми [1, с.8]. 

Завдання економістів полягає в тому, щоб динамічно розвивати 

систему, яка представляє собою економічний аналіз на підприємстві. 

Важливо зберігати кращі традиції економічного розвитку, 

використовувати досвід сучасного вітчизняного та зарубіжного аналізу, 

щоб отримати дієвий механізм підвищення ефективності виробництва та 

діяльності підприємств.  

Щоб вирішити дані проблеми необхідно: 

- підвищити кваліфікацію працівників на підприємствах; 

-  удосконалити методику проведення аналізу шляхом розробки та 

уточнення системи показників; 

-  збільшити обсяг навчального часу для вивчення економічного 

аналізу у вищих навчальних закладах; 

-  забезпечити прийняття ефективних господарських, управлінських 

рішень; 
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-  розробляти багатоваріантні розв’язки аналітичних задач, які дадуть 

змогу вибрати той варіант, який буде найкращим для даного підприємств; 

-  забезпечити впровадження автоматизації економічного аналізу. 

Цього можна досягнути найбільш простим способом шляхом використання 

на підприємствах електронних таблиць Microsoft Exсel, а уже згодом 

удосконалювати отриманий досвід [3]. 

Отже, оскільки економічний аналіз діяльності підприємств є 

важливим елементом у системі управління виробництвом, основою 

розробки науково обґрунтованих планів та управлінських рішень, він має   

усунути проблеми, які негативно впливають на діяльність підприємств. 

Щоб відповідати сучасним вимогам, потрібно посилити контроль над 

організацією аналітичної роботи, взяти до уваги результати закордонних 

наукових розробок, збільшити оперативність економічного аналізу, 

перебудувати інформаційні потоки.  
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АНАЛІЗ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  

 

Основою формування економічного потенціалу підприємства 

традиційно вважають матеріальні ресурси. З розвитком науково-

технічного прогресу з кожним роком зростає роль нематеріальних активів 

(НМА) в забезпеченні ефективної діяльності суб'єктів господарювання, 

хоча їхня частка у загальній вартості активів українських підприємств є 

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=31645
http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=31645
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досить низькою. 

Як показав аналіз нормативної та фахової літератури, існують різні 

підходи до визначення сутності “нематеріальні активи” [1]. Згідно з 

бухгалтерським підходом, НМА - це частина майна підприємства, яка не 

має матеріально-уречевленої форми та може бути ідентифікована. 

Економічний підхід трактує НМА як засоби праці з терміном користування 

понад рік, використання яких пов’язано із отриманням економічної вигоди 

підприємства, формуванням його ринкових конкурентних переваг. НМА 

розглядають як об’єкти оформлених прав інтелектуальної власності та 

інструменти захисту результатів інноваційної діяльності відповідно до 

юридичного підходу. 

Для визначення шляхів інноваційного розвитку підприємств виникає 

необхідність в удосконаленні аналітичного інструментарію НМА, щоб 

інформувати менеджерів та власників підприємств про забезпеченість 

підприємства НМА, їх рух та ефективність використання. Показовим є 

визначення, на основі дослідження фахової літератури, рівня висвітлення 

вітчизняними науковцями питань аналізу НМА, зокрема аналізу обсягу, 

динаміки та структури НМА – 25%, аналізу вибуття – 20%, аналізу 

ефективності НМА – 17% і аналізу ліквідності НМА – 6% [1]. 

На практиці виділяють три основні напрями аналізу НМА з метою 

виявлення резервів ефективності їх використання: 

– анaліз забезпечення підприємства НМА, який передбачає аналіз 

обсягу, динаміки та структури НМА; 

– анaліз руху НМА; 

– анaліз ефективності використання НМА.  

Нематеріальні активи неоднорідні за своїм складом, характером 

використання чи експлуатації у процесі виробництва, за рівнем впливу на 

фінансові результати господарської діяльності підприємства, тому варто 

звертати увагу на аналіз динаміки окремих складових і структури НМА. 

Аналіз ефективності використання НМА проводять зазвичай з вико-

ристанням статичних і динамічних методів [2]. Статичні методи базуються 

на таких показниках: сумарний або середньорічний чистий прибуток, 

отриманий у результаті використання НМА; рентабельність інвестицій у 

НМА. Динамічні методи передбачають визначення чистого приведеного 

доходу від використання об’єкта НМА.  

Особливу увагу потрібно звертати на рівень витрат, що пов'язані з 

придбанням та отриманням доходів від НМА, фондоємність, дохідність 

НМА, коефіцієнт реальної вартості [3]. 

Кінцевий ефект використання немaтеріальних активів відображається 

у фінансових результaтах господарської діяльності: збільшенні обсягів 

збуту продукції, зниженні витрат на виробництво, зростанні прибутку, 
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підвищенні стійкості фінaнсового стану. Відповідно темпи зростання 

доходу від реалізації продукції мають випереджувати темпи зрoстання 

вартості нематеріальних активів. 

Традиційні напрями аналізу слід доповнити дослідженням впливу 

зовнішнього середовища та позиції підприємства на ринку, враховуючи, 

що нематеріальні ресурси трактують як основу інноваційного розвитку.   

При цьому проблема полягає в тому, що для попереднього аналізу 

НМА достатньо інформації з фінансової звітності підприємства, а 

поглиблений аналіз маєх ґрунтуватися на додаткових aналітичних джерел 

інформації.  

Таким чином, на сьогодні існує необхідність в удосконаленні всіх 

елементів методики аналізу НМА, зокрема використання НМА та їх 

впливу на забезпечення ефективності діяльності підприємств.  
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ 

ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

 

Аналіз фінансової стійкості є найважливішим етапом оцінювання 

діяльності та фінансового благополуччя підприємства. Фінансова стійкість 

відображає результати його поточного стану, інвестиційного і фінансового 

розвитку, містить необхідну інформацію для інвесторів про здатність 

підприємства покривати свої зобов’язаннями. 
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Проблеми фінансової стійкості досліджують вітчизняні та зарубіжні 

науковці, які пропонують різні підходи до їх вирішення. Проте в сучасних 

умовах існує необхідність обґрунтування узгодженого підходу до визна-

чення рівня, меж та тенденцій зміни фінансової стійкості. 

Здебільшого аналіз фінансової стійкості підприємства проводять за 

такими напрямами: аналіз абсолютних показників фінансової стійкості, 

аналіз відносних показників фінансової стійкості, аналіз запасу фінансової 

стійкості. 

Абсолютні показники фінансової стійкості характеризують джерела 

покриття запасів, зокрема до них відносять: власний оборотний капітал та 

нормальні джерела формування запасів. За абсолютними показниками 

фінансової стійкості можна визначити тип фінансового стану підприєм-

ства. Здебільшого виділяють чотири типи фінансового стану підприємства, 

а саме: абсолютний, нормальний, нестійкий (передкризовий), кризовий. 

Проблемою аналізу абсолютних показників фінансової стійкості є визна-

чення величини власного оборотного капіталу та нормальних джерел. Крім 

того, на них істотно впливає інфляція, що унеможливлює об’єктовне 

оцінювання показників та тенденцій їх зміни протягом тривалого періоду 

за результатами горизонтального порівняльного аналізу. 

Другий напрям аналізу фінансової стійкості підприємства передбачає 

розрахунок коефіцієнтів, зокрема: автономії, фінансової залежності, 

довгострокової фінансової незалежності, маневреності власного капіталу, 

співвідношення зобов’язань і власного капіталу, фінансової залежності 

капіталізованих джерел, фінансової незалежності капіталізованих джерел, 

фінансового левериджу тощо. Аналіз таких відносних показників дає змогу 

підприємству оцінити наявність чи відсутність рівноваги між власним та 

залученим капіталами. Однак єдина система відносних показників 

фінансової стійкості у теорії та на практиці не сформована. Також 

аналітики часто стикаються з іншими труднощами, а саме: різні назви 

одних і тих самих показників, різні формули розрахунку та різні 

нормативні значення однакових показників, а також різна інтерпретація їх 

значень. 

Запас фінансової стійкості підприємства характеризує максимально 

можливе зменшення фактичного операційного доходу доти, доки 

операційна діяльність буде залишатись беззбитковою. Чим вищим є 

значення запасу фінансової стійкості, тим більш фінансово стійким є 

підприємство з погляду забезпечення прибутковості операційної 

діяльності, а також менший ризик настання збитковості [1]. 

Крім трьох названих вище традиційних напрямів аналізу фінансової 

стійкості підприємства, з метою її інтегрального оцінювання викорис-

товують метод кредитного скорингу Д. Дюрана, рейтинговий метод тощо.  
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До відносно нових напрямів фінансового аналізу належить дослід-

ження стійкості функціонування і стійкості зростання підприємства з 

метою оцінювання та моделювання позитивної динаміки його розвитку. 

Аналіз стійкості економічного зростання доцільно проводити за такими 

напрямами: аналіз темпів стійкості економічного зростання за 

усередненими даними декількох років та з врахуванням трендів, що 

виявлені у зовнішньому і внутрішньому середовищах; моделювання 

стійких (оптимальних) темпів зростання; визначення стратегічного 

“розриву” між фактичними і стійкими (оптимальними) темпами зростання 

та формування заходів щодо усунення виявленого “розриву” [2]. 

Таким чином, оцінювання фінансової стійкості підприємства за 

наведеними напрямами дозволить визначити фактори, що істотно 

впливають на його фінансовий стан. Адже недостатня фінансова стійкість 

може призвести до неплатоспроможності підприємств і відсутності коштів 

для його розвитку підприємства, а надлишкова – буде перешкоджати 

розвитку, обтяжуючи витрати підприємства зайвими запасами й резервами.  
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ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ЗВІТНОСТІ ДЛЯ АНАЛІЗУ 

ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Чинне законодавство не регулює організацію і не встановлює 

стандартної форми внутрішньої звітності на підприємстві, яка є 

індивідуальною для кожного суб’єкта господарювання, враховуючи галузь 

і специфіку його діяльності. Ключовим моментом у інформаційно-

обліковому потоці управління витратами на маркетинг є облікова політика, 
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тобто методи і форми, за якими складається  бухгалтерська звітність. 

Створення облікової інформації про витрати на маркетинг на 

конкретному підприємстві відображається у Наказі про облікову політику. 

Розроблена підприємствами облікова політика забезпечує формування 

інформації, підпорядковану стратегії розвитку підприємства [1]. 

Для систематизації інформації про маркетингові витрати внутрішня 

звітність виконуватиме наступні функції: інформаційну, аналітичну, 

контролюючу, оберненого зв’язку, прогнозну, систематизації [2]. Наведені 

функції внутрішньої звітності забезпечуватимуть організацію та 

визначатимуть зміст інформаційних потоків, які узагальнюються, для 

прийняття управлінських рішень щодо планування, прогнозування, 

оптимізації та оперативного контролю витрат на маркетинг. 

При формуванні внутрішньої звітності про витрати на маркетинг 

важливо врахувати всі чинники, що впливають на визначення цих витрат. 

До внутрішніх чинників впливу на формування маркетингових витрат 

належать:  

- технічний рівень виробництва; 

- організація маркетингової діяльності на підприємстві; 

- робота маркетингового чи іншого відділу, на якого покладено 

обов’язки здійснення маркетингової діяльності; 

- зміна структури і обсягу продукції (робіт, послуг). 

До зовнішніх – ті, на які підприємство не впливає у своїй політиці: 

- стан загальногосподарської кон’юнктури, тобто рівень розвитку; 

- ділова активність; 

- державне регулювання економіки (система оподаткування, 

кредитно-фінансова система, законодавча база, галузева структура  тощо); 

- свобода входу на ринок нових суб’єктів, умови та вимоги до 

відкриття нової справи, наявність монопольних фірм та їх вплив; 

- параметри попиту, які враховують зростання попиту на товари, що 

виробляє підприємство, його стабільність [3]. 

У складі внутрішньої бухгалтерської звітності про маркетингові 

витрати підприємства доцільно використовувати: 

1) накопичувальні звіти (оперативні) – складаються окремо за видами 

витрат на маркетинг, центрами відповідальності, сегментами  підприємства  

за  короткі  проміжки часу (тиждень, місяць тощо);  

2) зведені звіти (поточні) – складаються на основі накопичувальних 

форм звітності та містять систематизовані дані за видами маркетингових 

витрат, про діяльність підрозділів (показники сегмента) на певну дату 

(місяць, квартал); 

3) підсумкові звіти – відображають результати діяльності структурних 

підрозділів, центрів відповідальності (сегментів) та підприємства в цілому 
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за певний період (квартал, рік). 

Слід зазначити, що не може бути стандартного набору внутрішньої 

звітності з єдиними формами та інформаційною структурою, оскільки вона 

є індивідуальною та заперечує шаблонний підхід.  

За часовим періодом внутрішня звітність про витрати на маркетинг 

може бути різної періодичності: річна, квартальна, місячна, декадна тощо 

та представлятись за мірою виникнення відхилень. Немає необхідності 

збільшувати частоту представлення звітів, якщо неможливо прийняти 

рішення на їх основі. Агрегування інформації та частота її представлення 

повинні корелювати між собою: на нижчому рівні управління необхідні 

більш частіші та детальні звіти і з переходом на вищий рівень звітність 

повинна містити укрупненні показники. 

Бухгалтер, що веде облік за відповідним підрозділом (або керівник 

підрозділу) складає внутрішню звітність про витрати на маркетинг за 

центрами відповідальності за певний період (або на певну дату), яку подає 

менеджерам різних рівнів та керівництву підприємства. 

Для розширення інформаційної бази про витрати на маркетинг нами 

запропоновано формувати “Звіт про витрати на маркетинг за видами 

продукції” та “Звіт про витрати на маркетинг за структурними 

підрозділами підприємства”. За даними показників цієї внутрішньої 

звітності забезпечується координація центрів відповідальності та 

структурних підрозділів підприємства, узагальнення прогнозної, облікової 

та аналітичної інформації.  
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АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ  

ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Прогресивний розвиток будь-якої економіки можливий завдяки 

підвищенню ефективності функціонування підприємств. У свою чергу, 

основними факторами соціально-економічного прогресу і зростання 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємства є рівень їх 

забезпечення кваліфікованою робочою силою. Логічно, що формуванню 

стратегії розвитку підприємства повинен передувати аналіз трудових 

ресурсів, як один з напрямів комплексного аналізу діяльності 

підприємства. 

Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві має вагоме 

значення для поліпшення технічного процесу і дає змогу виявити нестачу 

чи надлишок робочої сили за тією чи іншою професією, спеціальністю та 

проводити оперативні заходи щодо підвищення якості професійного 

складу персоналу підприємства. Під час проведення аналізу трудових 

ресурсів будь-яке підприємство має на меті встановити рівень 

забезпеченості підприємства кадрами, виявити способи підвищення 

продуктивності праці та визначити ступінь обґрунтованості завдань з її 

підвищення та зниження трудомісткості продукції тощо. 

Рух працівників підприємства розглядають у двох напрямах: 

зовнішній оборот, тобто сукупність прийнятих і вибулих з підприємства 

працівників за певний період; внутрішній оборот (перехід працівників з 

однієї категорії в іншу), при якому змінюється кількість працівників у 

кожній з цих категорій і не змінюється їх загальна кількість. Відповідно до 

напрямів ці показники можуть бути розділені на дві групи: відносні 

(коефіцієнт обороту з прийому працівників, коефіцієнт обороту з вибуття 

працівників, коефіцієнт загального обороту, коефіцієнт плинності кадрів, 

коефіцієнт постійності кадрів) та абсолютні (ротація і плинність кадрів, 

загальна чисельність працівників). 

Одним з найважливіших напрямів аналізу трудових ресурсів є 

оцінювання рівня продуктивності праці, тобто ефективності затрат праці, 

яка визначається обсягом продукції, виробленої на одиницю часу (година, 

зміна, місяць, рік), або кількістю часу, затраченого на виготовлення 

одиниці продукції. Вибір показника продуктивності праці залежить від 



113 

мети аналізу, а також від методів вимірювання обсягу продукції та затрат 

праці на її виробництво. Найчастіше обчислюють середньорічний 

виробіток продукції на одного працівника та/або робітника, 

середньоденний та середньогодинний виробіток одним робітником. 

Перелічені показники характеризують зміну продуктивності праці у 

звітному році порівняно з планом, або показниками попередніх років. 

Зростання продуктивності праці означає збільшення кількості продукції, 

виробленої за одиницю часу, або економію робочого часу, витраченого на 

одиницю продукції 

Як зазначено в [1], найоб’єктивнішу оцінку ефективності 

використання трудових ресурсів можна отримати на основі показника 

середньогодинного виробітку одного робітника, оскільки всі інші (денний, 

місячний, річний) показники – інтегральні, тобто враховують рівень 

годинної продуктивності праці й використання робочого часу. 

Співвідношення між темпами зростання продуктивності праці і 

заробітною платою вважається однією з основних пропорцій і є важливою 

складовою загальної економічної політики, мотивації і стимулювання 

трудової діяльності. Тому ґрунтовному дослідженню мають підлягати не 

тільки рівень оплати та продуктивності праці, а й співвідношення в 

динаміці темпів зміни вказаних показників. Ретельне вивчення динаміки 

показників заробітної плати та продуктивності праці, аналіз їх 

взаємозв’язку сприятиме підвищенню ефективності управлінських рішень 

щодо забезпечення стійкості розвитку суб’єктів господарювання [2]. 

Для аналізу людських ресурсів використовується інформація 

оперативної і бухгалтерської звітностей, дані табельного обліку, 

первинних документів, матеріали хронометражу і фотографій робочого 

дня, позаоблікові матеріали тощо. 

Аналіз людських ресурсів підприємства дає змогу також виокремити 

основні способи підвищення ефективності його використання. Зокрема, це 

засоби спрямовані на підвищення ефективної кадрової роботи: 

раціональний рух кадрів, система нормування та стандартизації праці; 

засоби направлені на покращення показників продуктивності та 

ефективності праці; застосування ефективної системи матеріального 

стимулювання; мінімізації конфліктних ситуацій у робочому процесі; 

підвищення якості трудових ресурсів через навчання персоналу тощо. 

Аналізуючи вищесказане, можна зробити висновок, що із розвитком 

економіки та поглибленням конкуренції приходять зміни у трудовому 

житті та управлінні трудовими ресурсами підприємства. Значну увагу слід 

приділяти якісному складу персоналу, його мотивації, корпоративній 

свідомості працівників. Таким чином, необхідно чітко розробляти заходи 

щодо підвищення ефективності використання людських ресурсів та 
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вдосконалювати розвиток нових ресурсів і можливостей. 
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ФІНАНСОВИЙ ВАЖІЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  

(НА ПРИКЛАДІ ДП “ЗОЛОЧІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”) 

 

Діяльність підприємства будь-якої форми власності, організаційно-

правового статусу і галузевої спрямованості, в умовах ринкової економіки, 

безпосередньо залежить від обсягу фінансового капіталу та його 

структури. Капітал виступає головною економічною базою створення і 

розвитку підприємства та забезпечує задоволення інтересів держави, власників 

і персоналу. Від розміру наявного капіталу і оптимальності його структури 

залежать фінансова стабільність підприємства і результати його діяльності. 

Актуальність досягнення оптимальності фінансової структури 

капіталу визначається тим, що вона розглядається як одна з 

найважливіших і найскладніших у фінансовому аналізі, до того ж 

вирішувати її треба індивідуально для кожного підприємства. Формуючи 

капітал підприємства, необхідно дотримуватись найбільш ефективного 

його використання, збільшуючи оборотність власного капіталу та його 

рентабельність. Досягнути цього завдання можливо за допомогою ефекту 

фінансового левериджу [1, c. 197].  

Леверидж – це фінансовий механізм управління формуванням 

прибутку, який ґрунтується на забезпеченні необхідного співвідношення 

окремих видів капіталу чи окремих видів витрат. Термін “леверидж” 

(“Leverage”) в перекладі з англійської в буквальному розумінні означає дію 

невеликої сили (важеля). 

В економіці леверидж означає важіль впливу певних показників на 
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зміну результативних показників. 

Залежно від витрат (матеріальних чи фінансових) виділяють 

операційний (виробничий) леверидж і фінансовий [2, c. 148]. 

Фінансовий леверидж характеризує використання запозичених засобів, 

які впливають на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу. Іншими 

словами, фінансовий леверидж – це об’єктивний фактор, який виникає із 

появою позичених засобів у обсязі капіталу, що використовує підприємство, і 

дозволяє підприємству отримати додатковий прибуток.  

Фактичний рівень фінансового левериджу – це характеристика 

потенційної можливості організації механізму впливу на рівень 

прибутковості, що дозволить цілеспрямовано управляти вартістю і 

структурою капіталу підприємства [3, c. 243].  

Чистий прибуток виступає головним результуючим показником будь-

якого підприємства, розмір якого залежить від багатьох факторів. 

Узагальнено прибуток можна представити як різницю між виручкою від 

реалізації продукції і витратами виробничого і фінансового характеру. 

ДП “Золочівське лісове господарство” здійснює організацію і 

ведення лісового господарства спрямовану на безперервне і раціональне 

використання лісів, підвищення їх продуктивності, посилення корисних 

властивостей лісів. Залучення позикових коштів у 2016 р. для ДП 

“Золочівське лісове господарство” становить 46 % в структурі фінансових 

ресурсів, при цьому ефект фінансового важеля становить -2,2 %. Можемо 

сказати, що значно підвищиться ризик втрати фінансової стійкості,  якщо 

буде подальше збільшення частки позикового капіталу у структурі 

фінансових ресурсів, і будь-які затримки у виробничому процесі або 

несприятливі зміни ринкової кон’юнктури призведуть до більш значного 

від’ємного значення ефекту фінансового важеля. Тому оптимальним буде 

залучення 25 % позикових коштів у структурі фінансових ресурсів для ДП 

“Золочівське лісове господарство”, при цьому ефект фінансового важеля 

становитиме 0,3 %. Мінімальна величина середньозваженої вартості 

капіталу досягнеться при співвідношенні між власним та позиковим 

капіталом 75 % до 25 % і становитиме 3,44 %. Така структура капіталу 

дозволить максимізувати ринкову вартість підприємства і мінімізувати 

ризики. 

Отже, фінансовий леверидж – це потенційна можливість впливати на 

прибуток, змінюючи структуру капіталу. Фінансовий важіль характеризує 

взаємозв’язок між зміною чистого прибутку і зміною прибутку до виплати 

відсотків і податків, що відбувається за рахунок витрат фінансового 

характеру. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

МАЛОГО БІЗНЕСУ 

 

Малий бізнес є невід’ємною частиною високорозвиненої економіки, 

оскільки характеризується високою гнучкістю, мобільністю та створює 

умови конкурентного середовища, тощо. Такий вид бізнесу не тільки 

забезпечує більше половини надходжень до державної скарбниці, а й 

формує середній клас. 

Питання ефективності господарської діяльності є актуальним для 

підприємств будь-якої форми власності та розмірів. Актуальність 

дослідження  результативності діяльності малих підприємств обумовлено 

їх значною кількістю серед усіх суб’єктів господарювання. 

Метою даного дослідження є пошук шляхів підвищення ефективності 

господарювання малих підприємтсв. 

Згідно з статтею 55 розділу ІІ Господарського Кодексу України 

суб'єктами малого підприємництва є: 

- фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як 

фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний 

період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-

якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, 

визначену за середньорічним курсом Національного банку України; 

- юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-

правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників 

за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід 
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від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам 

євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України 

[1, ст. 2]. 

Таблиця 1  

Основні структурні показники діяльності малих підприємств  

Рік Кількість малих 

підприємств 

Кількість 

зайнятих 

працівників 

Кількість 

найманих 

працівників 

Обсяг реалізованої 

продукції 

одиниць у % до 

загальної 

кількості 

тис. 

осіб 

у % до 

загальної 

кількості 

тис. 

осіб 

у % до 

загальної 

кількості 

млн грн. у % до 

загальної 

кількості 

2013 373809 95,0 2010,7 27,1 1891,8 26,0 670258,5 16,6 

2014 324598 95,2 1686,9 26,8 1583,0 25,6 705000,5 16,9 

2015 327814 95,45 1576,4 26,8 1466,3 25,4 937112,8 18,2 

2016 291181 95,08 1609,7 27,9 1522,9 26,8 1224550,8 19,7 

*Складено автором за даними Державної служби статистики України 

 

Дані табл. 1 свідчать, що в Україні серед загальної кількості усіх 

суб’єктів підприємництва найбільшу питому вагу складають представники 

малого бізнесу – 95%. Така тенденція  спостерігається стійкою вже 

впродовж 6 років.  

Внесок малих та середніх підприємств у ВВП розвинених країн світу 

складає до 75% (Люксембург – 68%, Португалія – 68%, Іспанія 65%,  

Фінляндія – 62%, Італія – 60%), а частка зайнятих працівників у цьому 

сегменті економіки складає 90% [3]. 

В Україні малий та середній бізнес забезпечує лише 15% ВВП. Також 

одним важливим показником, який  характеризує ефективність діяльності 

малого бізнесу, є частка експорту. Більше 98% малих та середніх 

підприємств розвинених країн експортують свою продукцію закордон. В 

Україні ж частка загального експорту в структурі ВВП складає 16% . 

За статистичними даними в Україні фінансові результати суб’єктів 

малого підприємництва збиткові, на відмінну від великих та середніх 

підприємств. У 2013 році отримали збиток  у розмірі – 25 057,9 млн. грн., 

2014 р.  – 175 262,4 млн. грн., а у 2016 р. – 111 906 млн. грн. [2, с. 151], що 

свідчить про неефективну діяльність і приховування реальних доходів. 

Шляхи підвищення ефективності діяльності (рентабельності) малих 

підприємств: 

- впровадження науково-технічного прогресу у виробництво; 

- розповсюдження інформації про державні та європейські програми 

підтримки малого бізнесу в Україні; 

- захист інтересів малого бізнесу, гарантування його безпеки і 

соціального захисту підприємців; 
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- розробка  механізму надання матеріальної допомоги малим 

підприємствам, що виробляють екологічно чисту продукцію сільського 

господарства, займаються її переробкою та експортом; 

- сприяння  залученню безробітних, зареєстрованих у містах, до 

працевлаштування на новостворених робочих місцях у сільській 

місцевості. 
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ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ  

ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСТПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В період нестабільного економічного середовища, економічних 

перетворень, які відбуваються на сьогоднішній день та наявності кризових 

явищ в економіці України проблеми підвищення рівня ефективності 

діяльності та конкурентоспроможності підприємств залишаються 

актуальними.  

Оскільки основною метою для підприємств в умовах 

самофінансування залишається максимізація прибутку та зростання 

ефективності виробництва, важливого значення набуває система 

ефективного управління витратами та пошук резервів їх зниження. З 

розвитком конкуренції та погіршенням ринкової кон’юнктури вміння 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
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раціонально та цілеспрямовано керувати витратами є ключовим фактором 

для досягнення необхідного рівня рентабельності та високих показників 

діяльності підприємства. 

Система управління витратами – це динамічний процес, суть якого 

полягає у використанні комплексу заходів, спрямованих на зростання 

віддачі від ресурсів та максимального зменшення обсягу витрат за умов 

незмінної якості продукції. Досягнення таких результатів поширюється на 

всі елементи управління та здійснюється шляхом підвищення ефективності 

використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів 

підприємства. Управління витратами включає раціональне нормування 

витрат, оптимальне планування витрат, обґрунтування правильності 

бухгалтерського обліку витрат, оперативний та стратегічний економічний 

аналіз витрат, всебічний контроль витрат тощо [1]. 

Система управління витратами повинна бути спрямована на 

вирішення таких завдань: 

1. Пошук, збір та аналіз інформації, необхідної для ефективного 

управління витратами 

2. Нормування та планування витрат в розрізі економічних елементів, 

центрів відповідальності, видів продукції. 

3. Виявлення тенденцій змін рівня, обсягу та структури витрат 

підприємства загалом та зокрема на одиницю продукції. 

4. Здійснення контролю доцільності та обгрутованості витрат, аналіз 

відхилень, обґрунтування необхідності здійснення регулювальних заходів 

під час виконання планових завдань, участь у їх розробленні. 

5. Пошук резервів економії ресурсів та оптимізації витрат [2]. 

Основною ціллю системи управління витрат є підвищення 

конкурентних переваг для забезпечення ефективності функціонування 

підприємства. Застосування новітніх технологій для управління витратами, 

вмотивоване ринковою спрямованістю діяльності підприємств, дозволить 

інтегруватись у світовий економічний простір та забезпечить управлінців 

інноваційним інструментарієм управління витратами. 

На сьогодні в управлінні витратами існують наступні проблеми: не 

чітко визначена структура управління витратами на продукт, що 

виробляється, відсутній єдиний механізм отримання інформації про 

витрати на підприємстві, проблеми повноти та своєчасності відображення 

витрат в системі бухгалтерського обліку, управління витратами 

реалізовується через план, який сформований за базовими витратами, які 

не завжди є обґрунтованими [3]. 

Таким чином, система управління витратами є важливим об’єктом 

досліджень в умовах нестабільної економічної ситуації. Управління 

витратами розглядається як сукупність пов’язаних методів, елементів та 
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механізмів, за допомогою яких систематизуються та узагальнюються всі 

фінансово-господарські процеси на підприємстві з метою визначення 

оптимальних напрямів використання ресурсів, виявлення та оцінювання 

резервів зменшення витрат, визначення та обґрунтування механізмів їх 

мобілізації. Ефективна система управління витратами є основним 

фактором збільшення прибутковості підприємства, підвищення рівня 

рентабельності та обумовлює його сильну конкурентну позицію на 

зовнішньому та внутрішньому ринках. 
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

 

Для прийняття виважених рішень, які стосуються як поточної, так і 

майбутньої діяльності підприємства необхідно постійно моніторити   

господарські процеси та операції, визначати їх характер і обсяг. При цьому 

доцільно досліджувати інформацію суб’єкта господарювання про: 

ресурсне забезпечення, особливості його використання; фактичний стан 

розрахунків з дебіторами і кредиторами; фінансові результати діяльності, 

тощо. Узагальнюючим джерелом такої інформації для проведення аналізу 

при прийняті рішень є фінансова звітність.  

Відомості, отримані в системі фінансової звітності використовуються 

різними користувачами (внутрішніми і зовнішніми), тобто вони є основою 
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при прийнятті рішень. Кваліфіковані користувачі звітності при її аналізі 

першочергово визначають відповідно до яких регламентацій вона складена 

(вітчизняних чи міжнародних), а тоді проводять аналіз інформації, яка 

наведена в звітності. 

Незважаючи на відведення важливої ролі фінансової звітності її 

користувачами, при прийнятті рішень залишається проблемним питання 

забезпечення якості показників, які в ній наведені. Це зумовлене і тим, що 

у відповідності до НП(С)БО 1 фінансова звітність суб’єкта 

господарювання формується за чітко задекларованим порядком і 

встановленим складом узагальнюючих показників, які зазвичай призначені 

для відображення минулої діяльності. Незважаючи на те, що підприємство 

при складанні фінансової звітності (зокрема, балансу) самостійно визначає 

статті активів, зобов’язань та капіталу, ним використовуються як загальні, 

так і вписані статті, перелік, яких законодавчо прописаний. Крім того, при 

формуванні фінансової звітності прослідковується відведення неналежної 

ролі у відображені нематеріальних активів, в т.ч. гудвілу вітчизняними 

суб’єктами господарювання. Водночас зазначимо, що фінансова звітність 

вітчизняних підприємств не скорегована на рівень інфляції, а тому її 

показники не в повній мірі відображають реалії на підприємстві.  

Отже, показники фінансової звітності використовуються 

користувачами при прийнятті рішень, однак вони можуть бути неякісними 

через те, що більшість з них  відображають минулу (звершену) діяльність, 

а користувачів звітності поряд з минулими даними цікавлять теперішні і 

майбутні перспективи діяльності того чи іншого суб’єкта господарювання.  

Незважаючи недоліки фінансової звітності, вона залишається 

безальтернативною інформаційною основою прийняття рішень. 
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ОСНОВНА РОЛЬ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ  

В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

НАПРЯМІВ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Матеріальною базою будь-якої підприємницької діяльності є 

необоротні активи. Вони впливають на вдосконалення засобів праці, 

визначають потужність виробничого персоналу та сприяють підвищенню 
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технічної оснащеності господарюючого суб’єкта. Від забезпеченості 

підприємства необоротними активами та ефективності їх використання 

багато в чому залежить господaрська діяльність та фінансовий стан 

підприємства. В складі майна підприємства саме необоротні активи 

створюють основу для його функціонування і значною мірою визначають 

подальші перспективи розвитку. 

Управління необоротними активами є досить нелегким і 

відповідальним процесом, який має свою стратегію і тактику. Основою для 

успішного розвитку підприємства, як єдиного цілого, може бути лише така 

система управління, яка дбає про перспективи самого підприємства, так і 

окремих компонентів. До елементів управління необоротними активами 

належить: планування, організація, контроль та мотивація. Ефективне 

управління необоротними активами на підприємстві дає змогу створити 

потужну основу для діяльності підприємства та умови для ефективного 

його розвитку в майбутньому. Показники які характеризують ефективність 

використання необоротних активів мають важливе значення при 

управлінні необоротними активами, адже саме вони свідчать про якісний 

склад необоротних активів, що є необхідною інформацією при здійснені 

управління так і оновлення необоротних активів [1, с. 53-55]. 

Вагомий внесок у дослідження та розробку теоретичних і практичних 

аспектів аналізу необоротних активів зробили вітчизняні та зарубіжні 

науковці, зокрема: Б.П. Нідлс, М.Р. Метьюс, І.О. Бланк, В.В. Ковальов, 

М.Т. Білуха, С.Ф. Голов, В.В. Собко, В.Г. Швець та інші. Проте, 

покращення політики управління необоротними активами потребує 

подальшого дослідження з метою визначення її значення для забезпечення 

успішної діяльності підприємства. 

Згідно з НП(С)БО 1 необоротні активи – це всі активи, що не є 

оборотними. Тоді як оборотні активи – гроші та їх еквіваленти, що не 

обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи 

споживання протягом операційного циклу чи дванадцяти місяців з дати 

балансу [2]. 

Необоротні активи – це матеріальні та нематеріальні ресурси, які 

належать підприємству та забезпечують його функціонування, строк 

корисної експлуатації яких становить більше одного року або 

операційного циклу, якщо він більший, ніж рік [2]. 

Визначення складу необоротних активів для цілей бухгалтерського 

обліку передбачає їх поділ на певні види. До них відносяться такі активи 

як: нематеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції, основні 

засоби, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові 

інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені 

податкові активи, гудвіл та інші необоротні активи. 
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Зміна необоротних активів безпосередньо впливає на загальну 

вартість активів підприємства, оскільки саме за рахунок основних засобів 

утворюється значна частина ресурсів, необхідних для функціонування 

підприємства [3]. 

На сучасному етапі розвитку економіки забезпеченість підприємств 

необоротними активи є важливим фактором поліпшення якості виробленої 

продукції. Модернізація, раціональне використання та збільшення обсягу 

необоротних активів суттєво впливають на стабільний розвиток 

підприємств та сприяють зростанню їх конкурентоспроможності. 

Основними шляхами удосконалення організації обліку – є 

раціоналізація як кожної форми документів і регістрів обліку, так і методів, 

способів збирання, обробки і узагальнення облікової інформації, 

адаптованих до сучасних умов. Також, необхідно удосконалювати 

теоретичні і практичні засади організації обліку необоротних активів  у 

напрямі розширення їх управлінських можливостей, максимально 

пристосовуючи до практичних потреб суб’єктів підприємницької 

діяльності, що виникають у процесі прийняття управлінських рішень щодо 

руху необоротних активів  та ефективності їх використання.  

Отже, щодо управління необоротними активами, то їх основними 

завданнями є визначення потреби в необоротних активах для збільшення 

обсягів виробництва; формування необхідних фінансових ресурсів для 

відтворення необоротних активів та оптимізація їх структури.  

 

Література 

1. Швець В. Необоротні активи в системі кругообігу капіталу 

підприємства /  В. Швець, О. Борисюк // Економіка . – 2010. – 118. – с. 53-

55. 2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

“Загальні вимоги до фінансової звітності” від 7 лютого 2013 року №73. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 3. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” : 

Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.   

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/


124 

Фуштей Н.В., 

студ. гр. ОПАГ-11,  

Національний університет “Львівська політехніка”. 

                                                            Науковий керівник – Коваль  З.О., 

    к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу 

 

АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Забезпечення планових фінансових результатів підприємством 

досягається за рахунок наявності відповідного ресурсного забезпечення 

його діяльності. Підприємства мають в повному обсязі використовувати 

власні ресурси та мобілізовувати прогресивні ресурси, які в кінцевому 

результаті забезпечать досягнення економічного, соціального, 

екологічного та інноваційного ефекту [1, с. 77].  

Для виконання своїх функцій система менеджменту потребує 

нормативно-правове, інформаційне, науково-методичне, кадрове, 

матеріально-технічне і фінансове забезпечення. 

Аналіз нормативно-правового забезпечення базується на дослідженні 

правильності застосування нормативно-правових документів (правил, 

положень, норм, інструкцій, рекомендацій, характеристик тощо) та 

виконанні відповідних законодавчих актів держави, та обізнаності 

персоналу підприємства щодо його прав та обов’язків тощо. Оцінка 

інформаційного забезпечення передбачає дослідження оптимальності 

процесів збору, опрацювання і узагальнення інформації стосовно 

різноманітних сфер трудової діяльності персоналу, потреб організації в 

кадрах, ринку праці, а також передачу цієї проаналізованої інформації 

менеджерам з метою прийняття останніми ефективних управлінських 

рішень. Аналіз науково-методичного забезпечення полягає у визначенні 

норм, правил, вимог, характеристик та інших даних, що використовуються 

для вирішення завдань організації праці та менеджменту персоналу, через 

розробку документації організаційно-методичного, нормативно-технічного 

й техніко-економічного характеру. Аналіз кадрового забезпечення 

реалізується через дослідження ефективності провадження кадрової 

політики на підприємстві, і зокрема, може виражатися такими 

показниками, як плинність кадрів, забезпеченість підприємства трудовими 

ресурсами, коефіцієнти прийняття і вибуття тощо. Аналіз матеріально-

технічного забезпечення дає змогу встановити рівень забезпеченості 

персоналу підприємства необхідною матеріально-технічною базою 

(матеріаломісткість, матеріаловіддача, фондомісткість та фондовіддача 

тощо). Щодо фінансового забезпечення, то його аналіз дає змогу оцінити 
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ефективність використання тієї частки фінансових ресурсів організації, яка 

залучається і спрямовується на фінансування діяльності галузі 

менеджменту персоналу, а саме: підбір персоналу, його оцінювання і 

навчання, адаптацію і створення умов праці, стимулювання праці тощо. 

Структура ресурсного забезпечення для кожної організації є 

індивідуальною, виходячи зі специфіки галузі, в якій вона функціонує, 

рівня економічного розвитку та його потенціалу, вибраної стратегії 

подальшого розвитку тощо [3].  

З метою формування ефективної системи ресурсного забезпечення 

на підприємстві в межах загальної системи менеджменту має бути 

створена дієва підсистема управління ресурсним забезпеченням діяльності, 

яка дасть змогу раціонально використовувати наявні ресурси та в 

кінцевому результаті забезпечить ефективність господарської діяльності 

суб’єкта господарювання. Ефективне управління персоналом потребує 

вміння максимально досягати як цілей діяльності організації загалом, так і 

особистих цілей її працівників за допомогою раціонального та 

оптимального використання наявних ресурсів. 
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ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Запорукою ефективного функціонування аграрного виробництва є 

вдало налагоджена система управління, яка сприяє істотному  збільшенню 

виробництва та реалізації  сільськогосподарської продукції. 
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Актуальність даної теми полягає в тому, що раціонально 

організований управлінський облік, з урахуванням сучасних досягнень 

теорії та практики, забезпечить активний розвиток даної сфери економіки. 

Адже діюча система організації управлінського обліку в 

сільськогосподарських підприємствах України не відповідає сучасним 

умовам господарювання.  

Вагомий внесок у дослідження питань теорії і практики, організації та 

розвитку управлінського обліку належить вітчизняним науковцям: І.А. 

Білоусовій, Ф.Ф. Бутинцю, Б.І. Валуєву, С.Ф. Голову та іншим. Слід 

зазначити, що незважаючи на значні наукові розробки, проблема 

створення цілісної системи управлінського обліку на підприємствах  

сільського господарства, яка б враховувала специфіку даної галузі, 

залишається невирішеною. На нашу думку, враховуючи особливості 

аграрних підприємств, побудова управлінського обліку на підприємствах  

сільського господарства повинна реалізовуватись зі застосуванням  

сучасного програмного забезпечення й інформаційних технології. Слід 

відмітити, що для ефективної організації управлінського обліку в аграрних 

підприємствах велике значення має науково-обґрунтована класифікація 

витрат. Вона дає можливість глибоко вивчити склад і характер витрат, їх  

поведінку, посилити контроль у процесі виробництва та реалізації 

сільськогосподарської продукції, застосувати різноманітні прийоми і 

способи управлінського обліку,  що в цілому дасть можливість створення 

інформаційного забезпечення для прийняття ефективних управлінських 

рішень.   

Вивчення умов функціонування сільськогосподарських підприємств 

України в сучасних умовах свідчить про їх особливості порівняно з 

підприємствами інших галузей народного господарства, які впливають на 

побудову управлінського обліку ( табл.) [1]. 

Таблиця   

Особливості діяльності сільськогосподарських підприємств 

Сфера 

застосування 
Особливості функціонування 

Менеджмент невпорядкованість та неузгодженість системи управління підприємства 

загалом та окремих структурних підрозділів; значний ризик результатів 

діяльності; відсутність гарантії збуту продукції; складність управління 

через територіальну відокремленість підрозділів. 

Економічні 

відносини 

значний вплив інфляційних процесів через тривалість виробничого 

процесу. 

Технології непередбачуваність результатів господарської діяльності через зміни 

кліматичних та екологічних умов; тривалість виробничого процесу; 

використання біологічних активів; у рослинництві виконання певної 

технологічної операції не передбачає отримання продукції 

(прогнозування врожаю). 
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Варто зазначити, що негативним фактором є відсутність певних 

рекомендацій щодо побудови та впровадження єдиних підходів до 

організації управлінського обліку на сільськогосподарських 

підприємствах, тому дана проблема є актуальною і потребує подальших 

наукових досліджень. Підсумовуючи,  вище наведене, варто підкреслити, 

що дотримання запропонованих науковцями принципів щодо організації 

управлінського обліку, побудови системи використання плану рахунків, 

розроблення класифікації витрат, створення інформаційної бази, і в 

подальшому практичне застосування  на підприємствах сільського 

господарства сприятиме вдосконаленню процесу управління, що у 

майбутньому призведе до одержання максимальних прибутків при 

мінімальних витратах.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЕТАПІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ 

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

 

 Сучасний аналіз ефективності інвестиційних проектів виходить за 

межі традиційного економічного аналізу і набуває різних форм та видів 

залежно від цілей дослідження та етапів життєвого циклу проекту, 

зокрема:  фінансово-економічний аналіз,  правовий аналіз, експрес-аналіз, 

стратегічний аналіз, технічний аналіз, комерційний аналіз, 

інституціональний аналіз, аналіз інвестиційних ризиків, екологічний аналіз 

тощо. 

Вихідним положенням організації аналітичного процесу дослідження 

ефективності інвестиційних проектів є дослідження основних етапів 

інвестування на основі стадій  їх життєвого  циклу (ЖЦП). Життєвий цикл 

проекту є базовим елементом концепції проектного аналізу та відображає 

розвиток проекту, а саме роботи, які відбуваються на різних стадіях 

підготовки, реалізації та експлуатації проекту. 
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Зазвичай, під життєвим циклом проекту розуміють часовий період від 

початку проектних заходів щодо обґрунтування проекту до завершення 

ліквідації виробничих потужностей [1, с.17]. За визначенням 

О.М.Пєтухової  життєвий цикл проекту – це час від першої затрати до 

останньої вигоди проекту. Таким чином, життєвий цикл проекту 

відображає схему або алгоритм певної послідовності дій під час розробки 

та впровадження проекту  [4, с. 145]. А.А. Пересада наголошує, що 

життєвий цикл проекту є базовим, вихідним поняттям для дослідження 

проблеми реалізації проекту, фінансування робіт, прийняття рішень щодо 

доцільності капітальних вкладень і деталізації проекту [3, с.174].  

Життєвий цикл проекту включає певний набір фаз, які послідовно 

реалізуються, тобто  відповідних етапів логічно взаємопов’язаних робіт.  

Кількість таких фаз залежить від вимог учасників проекту до здійснення 

контролю та технологічних особливостей виробничого процесу.  

За фактом завершення кожної стадії циклу має вирішуватись 

конкретна задача проекту, яка супроводжується отриманням відповідного 

результату.  

На кожній стадії вирішується певне коло аналітичних завдань: 

обґрунтування альтернативного вибору інвестування, оцінювання  

потенційної ефективності проекту, терміну його окупності, відповідність  

екологічним вимогам законодавства тощо.   

Підтримуємо позицію І.А. Воропаєвої,  Т.Л. Грицай [2, с. 24-25] щодо 

доцільності поділу життєвого циклу інвестиційних проектів на чотири 

стадії: передінвестиційну; інвестиційну; експлуатаційну; ліквідаційну 

(рис. 1.).  

Отже, узагальнюючи вище наведені міркування з позиції  

функціонального навантаження економічного аналізу на різних етапах 

життєвого циклу інвестиційних проектів, враховуючи часовий період його 

проведення відносно прийняття інвестиційних рішень, пропонуємо  

виділити такі основні його етапи: превентивний, або попередній аналіз 

(здійснюється до моменту прийняття рішень щодо інвестування на 

передінвестиційній фазі ЖЦП); оперативний аналіз (здійснюється на 

інвестиційній фазі життєвого циклу проекту); ретроспективний, або 

підсумковий (здійснюється на експлуатаційній та ліквідаційній фазі ЖЦП). 

Такий розподіл аналітичних процедур в межах кожного виду аналізу та 

етапів життєвого циклу проекту дає змогу виокремити основні  його 

завдання,  конкретизувати методичні прийоми та розробити організаційні 

заходи можливості його проведення. 
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        Рис. 1. Основні етапи інвестування (авторська розробка) 
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АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ЯК 

ВАЖЛИВА ЛАНКА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Сучасні економічні перетворення, що відбуваються на підприємствах 

хлібопекарської галузі, потребують знаходження шляхів вирішення безліч 

технічних, виробничих та організаційних проблем. Загальновиробничі 
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витрати мають суттєве місце в процесі формування виробничої 

собівартості продукції та встановленні ціни, що в свою чергу впливає на 

фінансовий результат діяльності підприємства. Саме тому аналіз 

загальновиробничих витрат  відіграє центральне місце у дослідженнях 

напрямів підвищення прибутковості та рентабельності виробництва. 

У розвиток прийомів та аналізу виробничих процесів значний внесок 

здійснили: Л.Я. Ауерман, В.О. Пат, І.М. Ройтер, В.І. Дробот, О.А. Опря, 

М.М. Перелигін, М.В. Нетяжук, О.В. Шубравська, М. М. Білоусова, 

Ю.Л. Темчишина, Н.П. Скригун та ін.  

В ході діяльності підприємства важливо приділити увагу саме аналізу 

загальновиробничих витрат. Метою аналізу загальновиробничих витрат на 

підприємствах хлібопекарської галузі є пошук і виявлення чинників 

економії ресурсів  в подальшому.   Результати аналізу загальновиробничих 

витрат можуть бути використані для розроблення ефективних заходів 

щодо вдосконалення управління витратами підприємствами в нових 

умовах господарювання. 

Під час аналізу загальновиробничих витрат можуть бути використані 

такі показники: сукупні операційні витрати періоду за економічними 

елементами, собівартість товарного випуску в цілому та за статтями 

калькуляції, собівартість окремих видів продукції; витрати на 1 грн. 

товарної продукції, собівартість порівняльної продукції [1]. 

Аналізуючи загальновиробничі витрати хлібопекарських підприємств, 

необхідно вирішити наступні завдання: 

–  оцінка рівня виконання планових показників порівняно з 

фактичними показниками та розрахунок динаміки порівняно з 

попередніми періодами;  

–  вивчення та виявлення  впливу факторів на зміну аналізованих 

показників;   

–  виявлення резервів зниження собівартості продукції та розробка 

заходів щодо їх залучення.  

Для аналізу загальновиробничих витрат зазвичай використовують: 

наказ про облікову політику підприємства, звіт про фінансові результати 

підприємства, статистичну звітність, звіт по продукції підприємства та звіт 

з праці; планові та звітні калькуляції собівартості продукції, кошториси 

витрат; журнали – ордери 5 та 5а, відомість 5.1 (регістри синтетичного та 

аналітичного обліку); первинні бухгалтерські документи (на відпуск та 

використання матеріалів у виробництво, виробітку і заробітної плати, 

зміну норми та відхилення від норми) [2]. 

Аналіз загальновиробничих витрат на підприємствах хлібопекарської 

діяльності проводять методом порівняння фактичних витрат з плановими 

витратами для визначення відхилень від планових показників шляхом 
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обчислення суми перевитрат або економії за кожною статтею. Оскільки до 

складу загальновиробничих витрат входять і змінні витрати, що 

змінюються прямо пропорційно до зміни обсягу діяльності, то перед 

порівнянням фактичної їх суми зі сумою, передбаченою кошторисом, 

останню слід перерахувати на фактичний обсяг діяльності [3]. 

Під час аналізу можна встановити абсолютне та відносне їх 

відхилення від плану як загальної суми загальновиробничих витрат, так як 

і за окремими видами статей. Проте аналіз у динаміці цих витрат доцільно 

проводити лише з використанням відносних показників у розрахунку на 1 

грн. товарної продукції. Таким чином, вибір основних оціночних 

показників залежить від обраної стратегії підприємства і способу 

формування конкурентних переваг його продукції на ринку. 

Слід зазначити, що до найважливіших показників роботи 

підприємства та хлібопекарської галузі зокрема, належать собівартість 

виробництва та собівартість продукції. Для правильного застосування цих 

показників у господарській практиці необхідно знати економічну природу 

собівартості, особливості її формування, склад виробничих витрат та 

шляхи їх зниження. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ 

 

Сучасні реалії функціонування суб’єктів господарювання в умовах 

фінансової невизначеності та рецесії потребують суттєвого удосконалення 

та систематизації новітніх підходів щодо розробки інструментів інтеграції 
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аналізу, обліку та контролю у діяльності підприємства з урахуванням їх 

специфічних особливостей. Аналітичну оцінку діяльності підприємства 

доцільно здійснювати для визнанння можливості забезпечення фінансової 

стабільності та ефективності джерел фінансування. Тобто менеджерові 

необхідно визначитись щодо альтернативи кредитування або лізингу для 

фінансування операційної діяльності та необхідності залучення 

інвестиційних ресурсів для фінансового оздоровлення та підтримки 

стабільної діяльності підприємства [1; 2]. Це можливо завдяки розробці та 

впровадженню системи “криза-драйверів” (crisis-drivers), тобто своєрідних 

маркерів, що вказують окремо, чи в купі, на нестабільну діяльність 

підприємства та привертають увагу менеджерів щодо вирішення наявних 

проблем, не очікуючи, поки вони суттєво вплинут на фінансово-

господарський стан суб’єкту підприємництва. Ці маркери складаються з 

аналітичних показників діяльності підприємства, що розраховані на базі 

форм фінансової звітності, але представлені в системі та підстраховують 

керівництво у вірному виборі заходів щодо запобігання банкротству. 

Система “криза –драйверів” також застосовується для визначення:  

кредитоспроможності суб’єкту господарювання; ступеня фінансової 

стабільності; стадії банкрутства тощо.  

Для оцінки кредитоспроможності підприємств застосовується 

механізм розподілу підприємств – потенційних позичальників по класах 

для виявлення умов можливого фінансування суб'єктів. Це можна зробити 

за допомогою використання групи аналітичних показників, що 

представлена в табл. 1. 

Таблиця 1 

Показники оцінки кредитоспроможності суб’єктів 

Коефіцієнт Клас позичальника 

Коефіцієнт ліквідності абсолютний >0,2 0,15-0,2 <0,15 

Коефіцієнт ліквідності уточнений >0,8 0,6-0,8 <0,6 

Коефіцієнт ліквідності загальний >2 1-2 <1 

Коефіцієнт незалежності >0,6 0,4-0,6 <0,4 

Бали 1-1,5 1,51-2,5 2,51-3,0 

 

Якщо значення показників різнокласові, то визначають узагальнену 

оцінку в балах, при цьому використовують вагові коефіцієнти, що 

вказують на значимість кожного коефіцієнта для кредитних організацій.  

Важливо при цьому, щоб сума значень ваги коефіцієнта не 

перевищувала одиниці. У підсумку отримуємо бали, що характеризують 

кредитний рейтинг підприємства /установи/, який підрозділяється за 

класами.  

Рейтингова система фінансової стійкості підприємства представлена 

в табл. 2. 
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Таблиця 2 

Система показників оцінки фінансової стійкості підприємства 

Найменування показника І кл 2 кл 3 кл 

Коефіцієнт покриття Більше 2 1-2 Менше 1 

Коефіцієнт ліквідності Більше 0,5 0.2-0.5 Менше 0.2 

Забезпеченість власними оборотними 

коштами 

Більше 0,2 0,1-0,2 Менше 0,1 

Збільшення оборотності запасів + - - 

Збільшення оборотності оборотних коштів + - - 

Коефіцієнт рентабельності активів Більше 15% 12-15% Менше 12% 

Наявність неплатежів по кредитах - - + 

 

Класи підприємств визначаються аналогічно попередній моделі 

Використання усіх вищеозначених аналітичних інструментів потребує 

творчого підходу від аналітика, навичок розрахунку та тлумачення кожного з 

показників, які включено в систему тест-драйверів, та вміння дати загальну 

оцінку фінансового стану підприємства. Також, важливо постійно 

досліджувати  підприємства на посткризовому етапі їх функціонування   тому, 

що банкрутство – постійний супутник у діяльності підприємств, що 

функціонують у ринкових умовах. А це є ознакою необхідності постійної 

професійної роботи менеджерів задля забезпечення фінансової підтримки 

бізнесу. 
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ZWIĄZEK WYNIKÓW ANALIZY FINANSOWEJ Z PODJĘCIEM 

DECYZYJI KIEROWNICZYCH W FIRMIE 

 

W ówczesnym świecie, gdy większość państw dąży do konwergencji 

własnych gospodarek, przedsiębiorstwa szukają sposobów by m.in. 

minimalizować ryzyko prowadzonej działalności oraz ograniczyć straty. Coraz 

częściej zatem korzystają z informacji analitycznych, użytecznych w 

zarządzaniu. 

Szerokie zastosowanie w procesie zarządzania znajduje analiza finansowa, 

ona bowiem dostarcza kadrze kierowniczej przekaz o faktycznym stanie 

finansów w firmie wraz z interpretacją tych wyników [1, s.30]. Dzięki temu 

istnieje możliwość uzyskania przewgi konkurencyjnej nad innymi firmami w 

tym samym segmencie rynkowym. Oznacza to, że wykorzystano otrzymane 

wyniki analizy w celu korygowania lub ewentulnej zmiany zamierzonych zadań. 

Analiza finansowa, w wyniku której otrzymywane są niezbędne raporty 

umożliwia podjęcie decyzji kierowniczych w przyszłości. Stosowanie metody 

ex post oraz ex ante jest przydatne dla oszacowania przyszłych wartości 

finansów. Obie metody są przeprowadzane przy dużym udziale czynników 

zewnętrznych, co skutkuje powstaniem problemów, które trzeba będzie 

rozwiązać [2, s. 69]. 

Jednym z takich czynników jest inflacja, która w znacznym stopniu ma 

wpływ na zmianę wyników finansowych, ale także kapitałów własnych, 

przychodów, zobowiązań i kosztów. Pieniądz będąc miernikiem dla wyceny 

powyższych wartości tracąc swoją wartość nabywczą w porównaniu z realną, 

zmienia faktycznie uzyskane zyski przez przedsiębiorstwo w porównaniu do 

porzednich okresów. Jeśli więc nie będzie można wyeliminować tego czynnika 

w analizie, nie uzyska się informacji, czy większe przychody są wynikiem 

stosowania lepszej technologii produkcyjnej, czy są rezultatem nadwyżki 

pieniądza w państwie [3, s. 303-304]. Najwyraźniej taki efekt jest widoczny 

przy analizie wkaźnikowej firm po roku 2008, kiedy panował kryzys w sektorze 

nieruchomości mający wpływ na całą gospodarkę światową, w porównaiu z 

poprzednimi latami. Warto zauważyć, że najwolniej inflacja wpływa na zmianę 

wartości kosztów, wśród których znajduje się m. in.: 

-  zużycie materiałów, 

-  amortyzacja - obliczana  od wartości początkowej środków trwałych. 

Jednak inflacja dla przedsiębiorstwa przynosi również korzyści – wpływa 

na obniżenie kwoty ociążanej podatkiem przez zakup kolejnych materiałów po 
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coraz wyższej cenie. Stosuje się w tym przypadku dla wyceny tych aktywów - 

metodę LIFO[4, s. 67]. 

Reasumując, przy przeprowadzaniu analizy finansowej badanej jednostki, 

warto stosować wiele zestawów wskaźników, a następnie dokonać ich selekcji. 

W takim przypadku te mniej znaczące wskaźniki mogą potwierdzić czy 

wyciągane wnioski są prawdziwe. Przed analitykiem stoii zatem zadanie na 

bieżąco porzerzanie swojej wiedzy i rozwijania kompetencji, by móc dostarczyć 

obiektywne informacje dla zarządu. W efekcie to pozwoli na pominięcie 

niepotrzebnych kosztów i dobór najbardziej właściwej strategii w krótkim  

i średnim okresie czasu. Wielkim wyzwaniem będzie sporządzenie raportu ex 

ante w państwach o niestabilnej gospodarce. 
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ZARZĄDZANIE ZAPASAMI  

W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM 

 

Istotną rolę w zapewnieniu płynności funkcjonowania przedsiębiorstwa 

handlowego odgrywa tworzenie i utrzymanie zapasów towarów na poziomie 

gwarantującym pełne zaspokojenie potrzeb klientów. Z kolei utrzymanie 

zapasów nie tylko zapewnia ciągłość sprzedaży, ale także przyczyna się do 

zamrożenie środków kapitałowych, generując w ten sposób koszty. Celem 

niniejszego artykułu jest ukazanie znaczenia zarządzania zapasami w firmie. 

Gospodarowanie zapasami ma na celu: wskazać zapasy, które należy 

utrzymywać w magazynie, zapewnić ich odpowiednią ilość podczas kolejnego 

zamówienia, określić czas realizacji oraz sposób kontroli zapasów w magazynie 
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z uwzględnieniem ponoszonych kosztów [1, s. 40-50].  W związku z 

powyższym, zarządzanie zapasami ma opierać się zarazem na rachunku kosztów 

logistyki, jak również prognozie sprzedaży. Obu tych informacji dostarcza w 

przedsiębiorstwie dobrze zorganizowana rachunkowość. Podczas gromadzenia 

zapasów przez przedsiębiorstwo odnoszone są korzyści: zmniejszanie kosztów 

utraconej sprzedaży, zmniejszenie niepewności co do terminowości dostaw, 

uzyskanie oszczędności podczas organizacji transportu i zmniejszenie ceny 

zakupu, zmniejszenie wpływu sezonowości podaży dóbr, okazja do 

zabezpieczenia się przed zmianami cen oraz przed nagłymi, nieprzewidzianymi 

zdarzeniami. 

W zależności od rodzaju działalności oraz posiadanego asortymentu 

przedsiębiorstwa handlowego zapasy w magazynie mogą być ewidencjonowane 

następująco [2, s. 123-124]: 

– ilościowo-wartościowo, 

– ilościowo, 

– wartościowo. 

Przedsiębiorstwo handlowe dysponujące szerokim asortymentem towarów, 

w tym wymagających szczególnej kontroli ich stanu lub towarów wyjątkowo 

cennych, korzysta z ewidencji ilościowo wartościowej. W ramach tej ewidencji 

dla każdego asortymentu określane są obroty i salda zarówno w jednostkach 

naturalnych, jak i pieniężnych. W księgach rachunkowych dla każdego 

asortymentu jest prowadzona rejestracja na kontach analitycznych w celu 

zapewnienia identyfikacji poszczególnych towarów oraz osób odpowiedzialnych 

materialnie [3]. 

Natomiast przedsiębiorstwo, w którym zróżnicowanie asortymentu 

towarów jest niewielkie, zazwyczaj stosuje tylko ewidencję ilościową. W tej 

sytuacji wielkość, jak i zmiany stanu poszczególnych towarów ujmuje się tylko 

w jednostkach naturalnych. Na koniec okresu sprawozdawczego następuje 

wycena posiadanych zapasów na podstawie ich spisu z natury. Możliwa jest 

także ewidencja wartościowa.  

W odniesieniu do wyżej przedstawionych zagadnień w zarządzaniu 

zapasami przedsiębiorstwa korzysta się w głównej mierze z zasobów 

rachunkowości finansowej, które powinny być przetwarzane w sposób 

ukierunkowany na osiągnięcie określonych celów. Zarządzania zapasami 

wymaga, aby rachunkowość dostarczała przede wszystkim informacji 

mówiących o rozmiarach utrzymywanych zapasów i poziomie kosztów, które 

one generują oraz o wielkości sprzedaży towarów. Realizacja tego zadania jest 

możliwa poprzez wdrożenie odpowiedniego zintegrowanego informatycznego 

systemu rachunkowości finansowej oraz właściwie funkcjonującego systemu 

obiegu dokumentacji księgowej, w którym dowody na bieżąco są wprowadzane 

do systemu informatycznego. 
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Rеаsumując mоżnа stwіеrdzіć, żе zаrządzаnіe zаpаsаmі przеdsіębіоrstwа 

wymaga rzetelnej ewidencji. To rachunkowość dоstаrczа dаnych, dzięki którym 

określa się pоdstаwоwе wіеlkоścі еkоnоmіcznе wykоrzystywаnе w stеrоwаnіu і 

kоntrоlоwаnіu pоzіоmu zаpаsów a także wyników firmy. Kоntrоlа pоsіаdаnych 

zаpаsów і іch cіągłе pоrównywаnіе z włаścіwіе оprаcоwаnym plаnеm 

sprzеdаży, а tаkżе pоdеjmоwаnе nа gruncіе rаchunku еkоnоmіcznegо decyzje o 

zakupach towarów, mają szansę przyczynić się do zapewnienia silnej pozycji 

konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku.  
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THE ROLE AND APPLIANCE OF GAP-ANALYSIS  

PROCESS IN MANAGERIAL DECISIONS ESTABLISHMENT 

 

Economic analysis plays an important role in ensuring the fulfillment of the 

most important requirement for managerial decisions – the scientific 

substantiation of options for decisions that would ensure the achievement of 

maximum economic results at the minimum cost of resources. Therefore, the 

fastest way to implement managerial decisions and embodiment managers and 

improvement teams suggestions is to consider the gap-analysis that allows to 

figure out how to allocate resources, to distinguish which services and/or 

functions have been accidentally left out, which have been deliberately 

eliminated, and which still need to be developed.  

Gap analysis process represents a useful technique that enables to identify 
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the gap between current situation of the state and the future state that wanted to 

be in, along with the tasks that need to complete to close this gap [1].  

Gap analysis work should be based on a clear understanding of what needs 

correction, as well as identification of those issues that hinder improvement, and 

use of a direct process that addresses those improvements. Gap analysis can be 

seen as a process that measures the distance (i.e., the gap) between where a 

particular item currently stands and where it should be, to better meet the 

organization’s needs. 

The steps required to make the process work include [2]: 

 identification of the gap analysis goals; 

 analysis of the current process hurdles that preclude reaching the desired 

goal; 

 development of a plan to close the gap between the process’s current  

status and attainment of the desired goal; 

 a review of the proposed gap analysis plan by members of the 

management department and the business units responsible for the processes to 

be analyzed, in order to secure agreement and commitment to the plan; 

 an audit at the completion of the process; the audit should determine if 

the goals have been met, and if those who used the process now understand it, 

making its future use more productive. 

In determining and closing the gaps in a particular process, the first step is 

a meeting of those people managing the process and the stakeholders in the 

work that the process performs –  members of the management department and 

the business units affected. 

There are varieties of gap analysis tools on the market, and the particular 

tool a company managers use depends on its specific set of target objectives. 

There is a common gap analysis method  recommended to and used by the 

majority of business unit members – the Nadler-Tushman organizational 

congruence model, examines how business processes work together and how 

gaps affect the operational efficiency of the organization as a whole, shown on 

the fig.1 [3]. 
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Figure 1. The Nadler-Tushman organizational model of gap analysis 
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The model analyzes operational gaps by analyzing the company's 

operational system as one that transforms, puts a spotlight on how inadequate 

inputs and transformation functions that fail to work together cohesively can 

lead to gaps. This method is more than any other device adapted to visualize the 

results of analysis and submit them for making managerial decisions, a dynamic 

one that changes over time. 

Gap analysis is a way to measure the distance from the current state to a 

goal. Managers can use it for improving many areas of enterprises activity. The 

process can be applied to small- and medium-sized efforts because it is 

straightforward, non-complex, quick, inexpensive, and easily controlled to 

provide managerial decisions. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ В ОБ’ЄДНАННЯХ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ 

 

Протягом останніх років у світі зростало усвідомлення важливості 

контролю як ключового елемента управління ризиками. Продумана система 

контролю сприяє економії ресурсів та збереженню активів суб’єктів 

господарювання. Контроль також підвищує ефективність і результативність 

здійснюваних господарських операцій, посилює якісні характеристики 

звітності, а володіння інформацією щодо актуального забезпечення контролю 

сприяє дотриманню законів і нормативних актів. 

Вищевикладене обумовлює актуальність теми дослідження та 

визначає його мету, яка полягає у систематизованому узагальненні та 

характеристиці базових елементів забезпечення контролю в об’єднаннях 

співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). 

Основними видами забезпечення контролю (як системи заходів зі 

створення умов для здійснення контролю як виду діяльності та процесу з 

реалізації контрольних заходів) є методологічне, правове, документальне, 

фінансове, кадрове та матеріально-технічне.  

Методологічне забезпечення контролю – це сукупність прийомів 

дослідження забезпечення контролю, який включає принципи та методи 

діяльності. Базовим методологічним забезпеченням суб’єктів зовнішнього 

контролю – незалежного аудиту є Міжнародні стандарти контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг у редакції 2015 

року; для суб’єктів державного контролю – Стандарти з аудиту з державних 

фінансів (INTOSAI). Суб’єкти внутрішнього контролю не мають розробленого 

методологічного забезпечення, хоча вони можуть застосовувати наявне 

забезпечення, розроблене для зовнішніх суб’єктів контролю.  

Правове забезпечення контролю – це зовнішнє організаційне 

забезпечення, встановлене на рівні держави та закріплене у законодавчо-

нормативних актах. Основні нормативно-правові документи, які 
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регламентують діяльність суб’єктів контролю ОСББ узагальнено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Базове правове забезпечення, яке регламентує діяльність суб’єктів 

зовнішнього та внутрішнього контролю в ОСББ 

Суб’єкти 

контролю: 

Основні законодавчо-нормативні документи, які регламентують 

діяльність суб’єктів контролю 

– зовніш-

нього: 

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності: Закон України від 05.04.2007 № 877-V 

Схема спрямування і координації діяльності центральних органів 

виконавчої влади Кабінетом міністрів України через відповідних членів 

Уряду: Постанова Кабінету міністрів України від 10.09.2014 № 442 

– внутріш-

нього 

Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку:Закон 

Українивід 29.11.2001 № 2866-ІІ (зі змінами та доповненнями). 

Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV 

(зі змінами та доповненнями) 

Про затвердження Типового статуту об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку та Типового договору відносин власників 

житлових і нежитлових приміщень та управителя: Наказ Державного 

комітету України з питань житлово-комунального господарствавід 

27.08.2003 № 141 (зі змінами та доповненнями) 

 

Кадрове забезпечення – комплекс дій, направлених на пошук, оцінку і 

встановлення правовідносин з працівниками, як в самій установі, 

підприємстві, організації для подальшого кар’єрного зросту, так і для нового 

найму працівників на тимчасовій чи постійній основі. Кадрове забезпечення 

контрольного процесу в ОСББ реалізується шляхом розрахунку необхідної 

кількості та обґрунтування якісного складу працівників для ефективної 

діяльності об’єднання, прийому на роботу та звільнення працівників.  

Документальне забезпечення контролю охоплює створення 

документів (документування процесу контролю) і організацію роботи з 

документами (робота з уже створеними в об’єднанні документами).  

Фінансове забезпечення передбачає формування та використання 

фінансових ресурсів за допомогою оптимізації співвідношення всіх його форм.  

Фінансування суб’єктів зовнішнього контролю некомерційного 

сектору (органів державного контролю) здійснюється за рахунок коштів 

державного бюджету. Органи внутрішнього контролю функціонують на 

громадських засадах. Вихідною формою фінансового забезпечення 

суб’єктів внутрішньогосподарського та окремих суб’єктів зовнішнього 

контролю ОСББ (незалежний аудит) є самофінансування.  

Матеріально-технічне забезпечення – це процес забезпечення 

об’єднання необхідними для його безперебійного функціонування 

засобами та предметами праці, а також організація робочих місць.  

За результатами дослідження систематизовано базові елементи 

забезпечення контролю (методологічне, правове, документальне, фінансове, 



142 

кадрове та матеріально-технічне) в ОСББ.Акцентовано на узагальненні 

правового забезпечення, яке регламентує діяльність суб’єктів зовнішнього та 

внутрішнього контролю в ОСББ та з’ясовано, що вихідною формою 

фінансового забезпечення суб’єктів внутрішньогосподарського та окремих 

суб’єктів зовнішнього контролю таких організацій є самофінансування. 

Застосування комплексного підходу дозабезпечення контролю в 

ОСББ дасть змогу створити багатофункціональну систему, котра мінімізує 

вплив обставин, які призводять до виникнення помилок, похибок та 

порушень в діяльності об’єднань та сприятиме підвищенню ефективності 

фінансово-господарської діяльності таких суб’єктів господарювання.  
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ  

ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Нестабільність економічної ситуації зумовлює необхідність 

виникнення нових підходів до управління підприємством в цілому та на 

окремих функціональних ділянках. Виникнення значних сум дебіторської 

заборгованості негативно впливає на фінансовий стан підприємства, його 

платоспроможність та ефективність функціонування. Управління 

дебіторською заборгованістю поширюється такі аспекти як: її оцінка, 

визначення сумнівної та безнадійної заборгованості, систематичний 

моніторинг сум дебіторської заборгованості і причин їх виникнення. 

Сума дебіторської заборгованості та її якісні характеристики мають 

суттєвий вплив на показники фінансово-господарської діяльності 

підприємств. Основним документом, який урегульовує порядок 

відображення та її оцінки в обліку є П(С)БО 10 “Дебіторська 

заборгованість”, відповідно до якого дебіторська заборгованість є  

заборгованістю дебіторів на певну дату, а дебіторами, у свою чергу, 

визнаються юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій 

заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або 

інших активів [1]. 

Основна проблема при оцінці дебіторської заборгованості виникає 

при формуванні фінансової звітності, оскільки методи її оцінки мають 

забезпечити дотримання принципу обачності. При оцінюванні дебіторської 
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заборгованості обов’язково необхідно враховувати ступінь визначеності її 

погашення і  зважати на можливі втрати від неповернення частини боргу 

покупцями. Тому для відображення реального фінансового стану 

підприємства формують резерв сумнівних боргів, сума якого 

вираховується із поточної дебіторської заборгованості. Зокрема, сумнівна 

та безнадійна дебіторські заборгованості відповідно до П(С)БО 10 мають 

певні правила оцінки та бухгалтерського обліку: 

– у випадку, якщо підприємство на дату балансу має сумнівні борги то 

створення та визнання резерву сумнівних боргів є обов'язковим; 

–  для безнадійної дебіторської заборгованості вимог щодо створення 

резерву сумнівних боргів немає, адже вона списується з балансу 

підприємства; 

–  величина резерву сумнівних боргів розраховується лише для 

поточної дебіторської заборгованості [1]. 

В Україні проблемними у галузі обліку дебіторської заборгованості 

залишається і відсутність чіткої схеми деталізації та співвідношення різних 

видів дебіторської заборгованості у загальній їх структурі, а також питання 

визнання та погашення дебіторської заборгованості. Для того, щоб 

покращити стан дебіторської заборгованості потрібно приділяти більше 

уваги вибору оптимальних форм безготівкових розрахунків. Зокрема, 

підприємства оптової торгівлі під час здійснення розрахунків мали б 

користуватися максимально ефективними способами оплати, які 

прискорять розрахунки між ними, наприклад схемою безготівкових 

розрахунків за технологією PayCash. 

В ході проведеного дослідження можна визначити ще одну проблему, 

пов’язану з обліком дебіторської заборгованості, що характерна 

насамперед для підприємств з значною кількістю покупців, якою є 

відсутність окремого відділу з управління дебіторською заборгованістю. 

Основними функціями такого відділу є встановлення умов продажу, 

контроль за виникненням сумнівної та безнадійної заборгованості, 

визначення напрямів прискорення повернення боргів щодо 

малоефективних покупців тощо. 

Удосконаленню обліку розрахунків з дебіторами при його 

автоматизації сприяло б створення інформаційної бази заборгованостей, 

звірка в електронній формі взаємних вимог та зобов’язань і визначення  

раціональних способів погашення взаємної заборгованості, а також 

ведення обліку та звітності проведених взаєморозрахунків. 

Отже, однією з найбільш важливих складових діяльності 

підприємства є облік дебіторської заборгованості, зокрема контроль за 

рівнем та якістю дебіторської заборгованості. Зростання або зниження її 

обсягів неможливо трактувати лише позитивною або лише негативно, адже  
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основною ціллю діяльності підприємства є максимізація прибутку, 

досягнути якої можна внаслідок управління процесами формування та 

інкасації дебіторської заборгованості. 
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№ 87. 

 

 

Занюк А.Ф., 

студ. гр. ОА-41, 

Національний університет “Львівська політехніка”. 

Науковий керівник – Борщук І.В., 

к.е.н, доцент кафедри оліку та аналізу 

 

ФОНДИ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА ЯК 

ВАЖЛИВИЙ МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ ДОВГОСТРОКОВОГО 

БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 

 

У сучасних економічних умовах України існує декілька можливих 

способів залучення ресурсів для кредитування будівництва і придбання 

житла. Джерелами цих ресурсів виступають: грошові кошти населення, яке 

потребує поліпшення житлових умов; підприємства, які за рахунок 

власних коштів вирішують житлові проблеми своїх співробітників; 

бюджетне фінансування державних органів і місцевих адміністрацій; 

різнотипні фінансові інвестори. 

Виходячи із обмеженості доступних джерел і кредитних ресурсів 

надзвичайно актуальною видається проблема дослідження нових схем 

інвестування та фінансування нерухомості, зокрема перспектив 

функціонування  Фонду фінансування будівництва житла як цілісної 

фінансової системи довгострокового банківського кредитування. Проте, 

слід зазначити, що сьогодні, втілення нових інструментів фінансування 

житлового будівництва, притаманних ринковій економіці, замість 

збанкрутілої технології бюджетного фінансування в Україні проходить 

складно. 

Не використовуючи додаткові фінансові ресурси, вітчизняні 

будівельні компанії не спроможні забезпечити перехід житлового 

будівництва на якісно новий рівень, як наслідок, низька 

конкурентоспроможність та неприбутковість у період економічного спаду. 
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На законодавчому рівні поняття “фінансування  будівництва” – це 

використання управителем отриманих в управління коштів на 

спорудження об’єктів будівництва за умовами угоди [1].  

Сьогодні статтею 4 Закону України “Про інвестиційну діяльність” 

передбачено, що інвестування та фінансування будівництва об’єктів 

житлового будівництва з використанням недержавних коштів, може 

здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди 

операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом 

випуску цільових облігацій [2].  

Найбільш поширеним серед них є участь у ФФБ. В розумінні статті 2 

Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном 

при будівництві житла та операціях з нерухомістю” ФФБ – це грошові 

кошти, які передані в управління для фінансування будівництва [1]. В 

функціонуванні ФФБ беруть участь: управитель – фінансова установа, що 

виступає засновником фонду, довіритель – він же інвестор, та забудовник. 

Зміст фонду фінансування будівництва житла полягає в організації 

кредитування будівництва житлової нерухомості під заставу будівельної 

техніки, нерухомості та/або майнових прав на нерухомість, яка буде 

побудована в майбутньому (рис.1) [3]. 

 

Рис. 1. Схема організації кредитування будівництва житлової 

нерухомості 
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Переваги застосуваня Фонду фінансування будівництва наведені на 

рис. 2. 

 

Рис. 2. Переваги застосуваня Фонду фінансування будівництва 

 

Отже, на сьогоднішній день актуальним є застосування фондів 

фінансування. 

Для здійснення державної реєстрації права власності на закріплений 

за довірителем об’єкт дві сторони підписують складений акт прийняття-

передачі об'єкта інвестування, Державна реєстрація права власності на 

житло здійснюється забудовником своїми силами та за свій рахунок. 

Отже, на сьогоднішній день актуальним є застосування фондів 

фінансування житлового будівництва як ефективного механізму контролю 

кредитування комерційних банків, впровадження сучасних механізмів 

фінансування будівництва житла через залучення додаткових джерел 

фінансування за умови скорочення небезпеки втрат, поліпшення 

інвестиційного середовища та посилення ролі банківського сектора 

економіки.   

 

Література 

1. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при 
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житла?[Електронний ресурс] : [Веб сайт]. – Електронні дані. – Режим 

доступу: http://pobudovano.com.ua/news/chi-varto-investuvati-v-budivnitstvo-

zhitla. 
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

 

Поточні зобов'язання (П(С)БО 11) – зобов'язання, які будуть погашені 

протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені 

протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. 

До поточних зобов’язань належать: короткострокові кредити банків; 

поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями; 

короткострокові векселі видані; розрахунки з постачальниками та 

підрядниками за товари, роботи послуги; розрахунки за податками й 

платежами; розрахунки за страхуванням; розрахунки за виплатами 

працівникам; розрахунки з учасниками; розрахунки за авансами 

одержаними; внутрішні розрахунки; розрахунки за іншими операціями. 

Суб'єктами контролю поточних зобов'язань можуть виступати 

керівник, головний бухгалтер, юридичний відділ, контролер-аналітик. До 

контролю також доцільно залучати спеціалістів-аналітиків, які зможуть 

розрахувати величину отриманих вигід чи понесених втрат у ході 

виконання чи невиконання договірного зобов'язання [1].  

До об'єктів внутрішнього контролю поточних зобов'язань на 

підприємстві варто віднести елементи облікової політики підприємства 

(перелік первинних документів з обліку поточних зобов'язань; список осіб, 

які мають право підпису документів з обліку поточних зобов'язань; 

порядок ведення податкового обліку), господарські операції 

бухгалтерського обліку поточних зобов'язань, записи у первинних 

документах та облікових реєстрах [2]. 

Джерелами інформації для внутрішнього контролю операцій з ПЗ на 

підприємстві є: наказ про облікову політику підприємства; первинні 

документи з обліку ПЗ, облікові регістри, що використовуються для 

відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій із 

поточними зобов’язаннями; реєстри синтетичного та аналітичного 

бухгалтерського обліку; акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські 

висновки та інша документація, що узагальнює результати внутрішнього 

контролю; фінансова звітність тощо.  

Під час внутрішнього контролю поточних зобов’язань слід брати до 

уваги основні принципи його ефективності а саме: відповідальність, 

збалансованість, своєчасність повідомлення про відхилення, відповідності 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83
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контролюючої і контрольованої систем, комплексності, розподілу 

обов’язків тощо. 

Вміле використання різних методів (аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

моделювання, функціонально-вартісний аналіз, системний огляд тощо) 

підвищує ефективність внутрішнього контролю [3].  

Контроль присутній на усіх стадіях та протягом всього часу реалізації 

управлінських рішень, виступає важливим елементом загальної структури 

управління підприємством та дозволяє керівництву шляхом здійснення 

нагляду, перевірок, спостереження за його господарською діяльністю 

переконатися, що остання відбувається у відповідності до визначеної 

стратегії розвитку, внутрішніх нормативно-інструктивних документів та 

вимог діючого законодавства. 

Отож, судячи з вище написаного, можна зробити висновок, що 

ефективність внутрішнього контролю залежить від участі всіх структурних 

виробничих підрозділів у здійсненні контролю. Правильна організація 

цього процесу на будь-якому підприємстві сприятиме чіткому 

документуванню розрахунків, своєчасній та повній реєстрації даних 

первинного обліку в регістрах, а також правдивому відображенню 

інформації щодо поточних зобов’язань у фінансовій звітності.  

Також,  поточні зобов'язання виступають джерелами формування 

активів та здійснюють суттєвий вплив на платоспроможність і фінансову 

стійкість суб'єктів господарювання. 

 

Література 

1. Москвин В. А. Підготовка и контроль финансовых договоров / 

В. А. Москвин. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 221 с. 2. Контроль і ревізія : 

підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Облік і 

аудит" / Ф. Ф. Бутинець, В. П. Бондар, Н. Г. Виговська та ін. ; за ред. 

проф. Ф. Ф. Бу- тинця. – 4-те вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП 

"Рута", 2006. – 560 с. 3. Удосконалення внутрішнього контролю поточних 

зобов'язань на підприємстві / І. Т. Халваши // Управління розвитком. – 

2014. – № 14. – С. 161-163. 

 

 



149 

Стефаниця О.І., 

студ. гр. ОА-44, 

Національний університет “Львівська політехніка”. 

Науковий керівник – Плотніченко І.Б., 

ст. викладач кафедри фінансів, обліку і аналізу 

 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР ЧИ ПРИХОВАНІ ТРУДОВІ 

ВІДНОСИНИ: ОБ'ЄКТ ПЕРЕВІРОК 

 

В останні роки у нашій державі особливо гостро актуалізувались 

проблеми легалізації найманої праці. 2015-2017 роки ознаменувалися як 

період активізації влади в напрямку протидії прихованим трудовим 

відносинам [1]. Чільне місце у трудових відносинах займає контроль за 

дотриманням трудового законодавства, який покладено на органи 

Держпраці (ст. 259 КЗпП). При цьому, одним із ключових питань в процесі 

перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання законодавства 

про працю та зайнятості являється виявлення цивільно-правових договорів 

(ЦПД), які мають ознаки трудових. 

На сьогоднішній день при укладанні ЦПД виникає безліч питань, які 

потрібно вирішувати. Центральним осередком розгляду цих питань є 

порушення або недотримання трудового законодавства, внаслідок чого 

накладаються штрафні санкції. Необхідно відмітити, що з метою викриття 

прихованої праці з травня 2017 р. чинності набрав новий порядок 

здійснення контролю та нагляду за додержанням законодавства про працю 

(Постанова КМУ №295 від 26.04.2017 р.). 

В сучасних умовах життя інколи помилково визнають ЦПД трудовим 

договором. Зважаючи на це, потрібно визначитися з тим, що в 

законодавстві вважають трудовим договором, а що цивільно-правовим. З 

фінансової точки зору відмінності між договорами немає, адже ставки 

оподаткування в них однакові (станом на вересень 2017 року податок на 

доходи фізичних осіб 18%, єдиний соціальний внесок 22% і військовий 

збір 1,5%). Незважаючи на це, працювати відповідно до ЦПД значно 

простіше, оскільки роботодавець необтяжений обов’язками передбаченими 

трудовим законодавством. Також, не виникає труднощів у процесі 

розривання ЦПД; ЦПД не дає змогу отримати податкову соціальну пільгу і 

не йде запис в трудову книжку; при ЦПД є відсутнє надання 

підприємством відпускних і лікарняних або вихідної допомоги. 

Головною відмінністю є те, що за ЦПД оплачують не постійний 

процес праці та виконання окреслених завдань, а конкретні результати, які 

очікує замовник від виконавця (підрядника). Їх визначають заздалегідь у 

договорі та оцінюють після завершення роботи. 
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При оформленні відносин за ЦПД необхідно звертати увагу на деталі, 

які можуть викликати підозру в органах контролю при перевірці. 

Наприклад, якщо відносини із фізичною особою є тривалими, то 

щомісячна плата за виконані роботи (надані послуги) не може бути 

протягом усього часу однаковою. Адже вона безпосередньо залежить від 

обсягу виконаної роботи та деяких інших чинників. Проте, якщо плата 

кожного місяця однакова, то це дуже схоже на заробітну плату. Також, 

якщо укладено договір з підприємцем, то підозрілим може видатися той 

факт, що він надає послуги (виконує роботи) лише певному підприємству 

[3]. 

Однак, чітко визначені критерії, за якими відносини підлягають 

кваліфікації як такі, що є трудовими, в Україні відсутні, а також не 

вироблено цих ознак і на рівні усталеної судової практики. Здебільшого, в 

судовому порядку комплексно аналізують відносини між сторонами на 

предмет наявності ознак, притаманних трудовим відносинам: характер 

функцій (замовника цікавить результат чи процес); фактична 

підпорядкованість особи правилам внутрішнього розпорядку / вказівкам 

роботодавця; регулярність та розмір оплати, а також пов’язаність оплати з 

результатом виконаної роботи; виконання особою обов’язків, що за своєю 

суттю межують із трудовою функцією; надання особі пільг, компенсацій, 

гарантій, передбачених законодавством про працю; виконання роботи на 

власний ризик; відповідальність за завдану шкоду [1, с. 129].  

Отже, щоб довести при здійсненні перевірки, що дані правовідносини 

є цивільно-правовими, потрібно виокремлювати головну відмінність 

цивільно-правових і трудових відносин, а саме за ЦПД оплачують 

отримання очікуваних результатів замовником від виконавця за 

встановлений строк, які заздалегідь визначають в договорі та оцінюють на 

основі акту виконаних робіт (наданих послуг) [2, с. 8]. При дотриманні 

даних вимог при перевірках цивільно-правові відносини не будуть 

виглядати як завуальовані трудові. 
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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ  

КОНТРОЛЬ ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 

 

Одним із найбільш ефективних і надійних способів оцінки стану 

податкової дисципліни на підприємстві є проведення 

внутрішньогосподарського контролю податкових розрахунків. Основним 

його завданням є виявлення перекручень і помилок у податковій звітності, 

перевірка її достовірності, відповідності розрахунку податкового 

зобов’язання правовим нормам та попередження порушень нормативно-

правових актів чи зловживань.  

Корягін М. В. [1, c. 252] визначає внутрішньогосподарський 

податковий контроль як діяльність управлінського персоналу підприємства 

і, перш за все, його бухгалтерської служби, яка має на меті забезпечення 

точності відображення та оцінки об’єктів оподаткування, відповідності 

методики обчислення і сплати податків прийнятим законодавчим актам з 

питань оподаткування. 

Ефективність функціонування внутрішньогосподарського контролю 

податкових розрахунків визначається рівнем його організації.  Важливим 

методом організації контролю є його проектування, у процесі якого 

розкриваються методика і технологія проведення, питання координації 

роботи працівників. 

Внутрішньогосподарський контроль податкових розрахунків 

здійснюється за затвердженою базовою методикою перевірок і містить 

перелік джерел інформації, класифікацію можливих порушень і типових 

помилок, перелік дій контролера у тих або інших ситуаціях. 

Відповідно до Кравченко І. Ю. [2, c. 335] результатом здійснення 

внутрішнього контролю є постійна оцінка податкових ризиків 

підприємства, а саме: перевірка достовірності інформації про фактичний 

стан податкової дисципліни на підприємстві; попередження та усунення 

можливих наслідків порушення законодавства для підприємства та його 

посадових осіб; перевірка правильності нарахування податкових платежів, 

оцінка розміру штрафних санкцій, які можуть застосовуватися при 

виявленні порушень фіскальними органами; надання пропозицій щодо 

вдосконалення системи обліку та визначення можливих способів 

оптимізації або зниження податкових платежів. 
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Також, доцільно розробити податкову стратегію підприємства для 

забезпечення стабільного стану підприємства, досягнення фінансової 

стійкості, збільшення обігових коштів підприємства за рахунок мінімізації 

платежів у бюджет. Вона є основою для вибору альтернативної моделі 

оподаткування, зумовленої організаційною структурою підприємства, 

видом діяльності та його фінансовими відносинами. 

Процес контролю податкових розрахунків розділяють на три етапи 

його здійснення, які наведені на рис.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Етапи внутрішньогосподарського контролю податкових 

розрахунків 

*Узагальнено за [1-3] 

 

Отже, ефективна організація внутрішньогосподарського контролю 

сприяє вдосконаленню управління підприємством, забезпечує високий 

рівень виконання його завдань, чіткий порядок у його веденні та надає 

керівництву і власникам достовірну інформацією про стан справ для 

прийняття рішень щодо його подальшої діяльності. 
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ІІІ 

етап 

- коригування ведення обліку у разі наявності відхилень від норм чинного 

законодавства; 

- аналіз причин відхилень у веденні обліку з метою оподаткування для 

унеможливлення проявів таких відхилень у майбутньому; 

- прийняття рішення щодо ефективності функціонування обліку з метою 

оподаткування. 

ІІ 

етап 

- здійснення процедур податкового контролю з метою оптимізації 

податкових ризиків суб’єкта господарювання;  

- контроль повноти нарахування та сплата податкових зобов’язань в 

розрізі окремих податків та зборів; 

- проведення періодичних звірок з контролюючими органами щодо 

розрахунків за відповідними податками та зборами з метою їх 

оптимізації.  

 

І  

етап 

- діагностика системи оподаткування суб’єкта господарювання;  

- оцінка системи оподаткування (загальна або спрощена), що обрана 

суб’єктом господарювання; 

- виявлення переліку податків та зборів, які повинен сплачувати суб’єкт 

господарювання; 

- аналіз податкового навантаження суб’єкта господарювання в розрізі 

окремих податків та зборів з метою виявлення податкових ризиків, що 

можуть надходити з боку контролюючих органів. 

 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=15984271541096612135&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=15984271541096612135&btnI=1&hl=ru
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ПРОМИСЛОВЕ ШПИГУНСТВО ТА ВИТІК УПРАВЛІНСЬКОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Ведення управлінського обліку в Україні є не регламентованим, проте 

вітчизняні підприємства, що мають на своїй меті досягнути певні   

фінансові результати, аналізувати та контролювати процес власної 

діяльності в обов’язковому порядку накопичують управлінську 

інформацію, яка в подальшому слугує для прийняття управлінських 

рішень. Створення інформаційної бази  сприятиме насамперед приймати 

управлінські рішення, які у майбутньому кардинально можуть видозмінити 

і вплинути на результати діяльності підприємства. 

Надання управлінській інформації певної “цінності” на різних рівнях 

управління підприємством, повинно забезпечити обмежений доступ до цієї 

інформації і глобальну підготовку до її коригування. На даний момент,  

значна кількість підприємств різних форм власності, галузі, спеціалізації 

функціонують в умовах жорсткої конкуренції, корупції, відсутності з боку 

держави підтримки щодо розвитку, як на законодавчо-нормативному рівні 

так і фінансовому, тому для подолання всіх негативних чинників, які 

впливають на підприємство, застосовуються “не чесні правила і методи 

гри” щодо “виживання”, одним з яких є “промислове шпигунство”. При 

дослідженні особливостей і механізму промислового шпигунства, 

необхідним змістовне наповнення та характеристика поняття “промислове 

шпигунство” з точки зору, як науковців, так і держави. Адже, їх погляди 

дещо відрізняються і формують інший набір характеристик одному й тому 

ж явищу. Володіння певною інформацією, здобутою навіть шляхом 

шпигунства, на думку управлінців, повинне забезпечити впевненість у  в 

економічному чи фінансовому питанні. Не можна стверджувати й те, що 

шпигунство за інформацією це сучасне явище, адже перші результати 

ефективного “викрадання” даних і технології є конвеєрна лінія для 

збирання автомобіля Генрі Форда.  
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Таким чином, у таблиці наведено тлумачення поняття “промислове 

шпигунство” з точки зору науковців. 

Таблиця  

Дефініція поняття “промислове шпигунство” 

Дефініція поняття “промислове шпигунство” Джерело 

Активні дії, спрямовані на збір, крадіжку, накопичення і обробку цінної 

інформації, закритої для доступу сторонніх осіб, мета яких – нанесення 

шкоди конкуренту чи випередження його і розвитку. 

[1] 

Одержання блудним шляхом інтелектуальної власності, яка належить якій-

небудь юридичній особі, що була створена чи законно придбана цією 

юридичною особою з метою виробити щось, що має або може мати 

промислову цінність і (в більш широкому плані) цінність для національної 

економіки. 

 

[2] 

Форма недобросовісної конкуренції, при якій здійснюється незаконне 

отримання, використання інформації, що становить комерційну, службову 

чи іншу охоронювану законом таємницю з метою отримання переваг при 

здійсненні підприємницької діяльності, а так само отримання матеріальної 

вигоди. 

[3] 

Реакція на зусилля багатьох підприємств тримати в таємниці свої проекти, 

формули, процеси виробництва, дослідження та плани на майбутнє. 
[4] 

Використання, розголошення або передання без погодження з власником 

інформації, відомостей про способи виробництва і використання техніки, 

які не публікувалися в пресі і є недоступними для відкритого ознайомлення 

особою, котрій відомий таємний характер цих відомостей, якщо автор вжив 

відповідних заходів щодо охорони їх таємності. 

[5] 

Варто зазначити, що особливу увагу слід акцентувати якими 

“шпигунськими” методами отримується управлінська інформація. Адже, 

коли витік інформації відбувся одноразово або “неусвідомлено” з вини 

працівників підприємства чи відсутності необхідних технологій щодо 

захисту інформації, тоді глобальної загрози підприємству це не несе. 

Протилежна ситуація може відбуватися, коли в управлінському складі 

підприємства є особа, яка працює на інтереси іншого підприємства,   

застосовуючи методи обману, шантажу, передачі інформації з метою 

власного збагачення або інших корисливих цілей.     

У підтвердження наведених припущень нами було проведене 

опитування 40 працівників управлінського персоналу на різних рівнях 

управління, таких підприємств: ТзОВ “Галка Лтд”, “Biscotti”, корпорації 

“КРТ”, “МЕТІНВЕСТ”. Основними напрямками даного опитування була 

інформація щодо: випадків промислового шпіонажу на підприємстві та 

шляхи і джерела отримання управлінської інформації. Результати 

опитування наведено на рис. 1 та рис. 2. 

Очевидним є той факт, що на більшості підприємств має місце витік  

управлінської інформації, і лише 18% з опитуваних працівників 

стверджують, що інформація залишилась конфіденційною і не 

розголошеною. 
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Рис.1. Наявність промислового шпигунства на підприємстві 

 

 

Рис. 2. Шляхи і джерела отримання управлінської інформації 

 

За отриманими даними опитуваних респондентів (рис. 2) видно, що 

корисна інформація була отримана шляхом обману. Саме такий метод є 

найбільш поширений, розповсюджений і є присутнім  у 74% підприємств, 

які зазнали промислового шпигунства. Таким чином, наслідки економічної 

розвідки можуть застосовуватись у різних варіантах, і тому, на нашу  

думку, підприємствам варто вести постійну і активну боротьбу з 

промисловим шпигунством, і особливу увагу звернути на захист і безпеку 

конфіденційної інформації.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 

В сучасних умовах для кваліфікованого бухгалтера надзвичайно 

важливим є вміння організувати ведення обліку та роботу бухгалтерського 

відділу з використанням сучасних інформаційних технологій. 

Користь від інформаційних технологій є очевидною, проте існує ще 

досить багато проблем щодо автоматизації діяльності підприємств та їх 

облікових підрозділів. Так, у майже 40% підприємств України 

бухгалтерський облік неавтоматизований взагалі, або автоматизовані 

окремі його ділянки. В умовах сьогодення без комп’ютерної техніки та 

програмного забезпечення не може діяти навіть найменше підприємство. 

Зайняти лідируюче положення на ринку, підвищити ефективність роботи 

персоналу, створити оптимальну структуру управління – найважливіші 

завдання керівника підприємства. У бухгалтерській діяльності це особливо 

важливо, що обумовлює необхідність застосування пакетів програм для 

бухгалтерського обліку, впровадження яких підвищує оперативність 

обробки даних [1]. 

В умовах сучасного інформаційного суспільства у бухгалтерів є вибір 

– або залишитись у межах традиційного розуміння свого фаху, або 

опанувати нові знання і брати активну участь у реформуванні економічних 

систем підприємства [2]. 

Метою функціонування інформаційної системи та технологій в 

бухгалтерському обліку на підприємстві є забезпечення зацікавлених осіб 

фінансовою інформацією для прийняття обґрунтованих рішень при виборі 

альтернативних варіантів використання обмежених ресурсів . 

Таким чином, ефективність роботи бухгалтера на підприємстві 

суттєво підвищується завдяки засобам інформатизації та автоматизації 

документообігу, які дозволяють оперативно накопичувати відповідні бази 

даних про наслідки господарської діяльності та використовувати їх для 

формування редагування і друку вихідних документів, квартальних, 

піврічних і річних звітів, а також надавати інформаційні послуги 

відповідним організаціям, ланкам управління щодо ефективності роботи 
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Використання комп’ютерних технологій значно підвищує 

продуктивність праці бухгалтерів. Створення та використання 

комп’ютерної системи бухгалтерського обліку сприяє не тільки 

прискоренню процесу обробки інформації на підприємствах, але й 

суттєвому покращенню його організації. Позитивним результатом 

впровадження інформаційної системи на підприємстві може бути: 

впорядкування бухгалтерського обліку; збільшення кількості інформації, 

що надходить з даних бухгалтерського обліку; зниження кількості 

бухгалтерських помилок; підвищення оперативності обліку [4]. 

Отже, до переваг, які отримує підприємство від впровадження 

облікових систем можна віднести: економію оборотних засобів; зниження 

виробничого браку; скорочення витрат на адміністративно-управлінський 

апарат; зростання ефективності виробничих потужностей; зниження 

транспортних витрат; зниження страхових запасів на складах; зменшення 

витрат часу на здійснення господарських операцій.  

До негативних факторів, що роблять використання інформаційних 

систем бухгалтерського обліку нераціональним слід віднести: 

використання багаторівневої технології проектування, кожна стадія якої 

виконується спеціалістами різної спеціальності та кваліфікації; 

домінування не комп’ютеризованих функцій інформаційних систем через 

технічну неможливість або економічну неефективність комп’ютеризації 

функцій управління, що не забезпечують прямого доступу працівників до 

інформації; надмірно централізована обробка інформації; відокремлене 

функціонування систем інформаційного забезпечення в галузях 

виробничої, маркетингової, організаційної, фінансової, кадрової, 

бухгалтерської діяльності підприємства. До проблем також можна 

віднести: навчання персоналу, підготовка бухгалтерського обліку до 

автоматизації, введення облікових даних, витрати на технічну підтримку, 

витрати на періодичні оновлення програмного продукту.  

У процесі управлінської діяльності інформація стала більш важливим 

ресурсом, ніж матеріальні, енергетичні, трудові та фінансові ресурси. 

Тому, важливого значення набувають методи обробки й використання 

інформації, а також технічні засоби, завдяки яким стало можливим 

перетворення інформації у важливий виробничий ресурс.    
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КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ТА ЕЛЕКТРОННЕ  

ДОКУМЕНТУВАННЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Бухгалтерський облік має забезпечувати користувача інформацією 

про обсяги продукції, її асортимент, масштаби продажу, ціну, собівартість 

виготовлення, витрати на збут, доходи від її реалізації не тільки за звітній 

період, а і за менші проміжки часу, а також контроль за якістю та 

цілісністю продукції,  своєчасністю її відвантаження. тощо. У свою чергу 

бухгалтер повинен забезпечити створення інформаційної системи даних 

для управління збутом та обліку готової продукції.  

Готова продукція оприбутковується на склад із виробничих 

підрозділів на основі первинних документів — накладних, актів, 

відомостей випуску продукції та документів, що засвідчують якість 

(свідоцтво про якість, сертифікат відповідності державній системі 

сертифікації). 

Результат виробництва залежить від його галузевих особливостей. 

Так, у сільському господарстві готовою є не лише продукція як продукт 

обробки (переробки), а й продукція сільськогосподарського виробництва 

(зерно, зерновідходи, солома, плоди, ягоди, молоко тощо); у лісовому 

господарстві результат виробництва залежить від його стадії; у будівництві 

результат пов'язаний з тривалістю операційного циклу; у машинобудуванні 

– з технологічним процесом  і т. п.  

Підвищення ефективності роботи бухгалтера уможливлює 

автоматизація обліку і аналізу виготовлення, випуску та реалізації готової 

продукції. Це дозволить накопичувати відповідні бази даних 

господарських операцій та використовувати ці дані для формування та 

друку вихідних документів, звітів, надавати інформацію різним 

користувачам, які її потребують [1, с. 28]. 

Основні завдання автоматизованого обліку готової продукції та її 

реалізації такі: 
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- документування операцій з обліку готової продукції; 

- ведення інформаційної бази про надходження готової продукції з 

виробництва; 

- визначення стану запасів готової продукції; 

- перевірка виконання планів із відвантаження й реалізації продукції; 

- визначення фінансових результатів від реалізації продукції. 

Автоматизація задач із реалізації продукції водночас забезпечує й 

контроль надходження від покупців платежів за відвантажену їм 

продукцію; облік реалізації в потрібних цінах; визначення податку на 

додану вартість; розподіл загальновиробничих витрат тощо. 

Але крім використання автоматизованого ведення бухгалтерського 

обліку, процес реалізації готової продукції значно прискорить і облегшить 

введення електронного документування. Завдяки якому заощаджується час 

бухгалтера, зменшуються обсяги документів, прискорюється процес 

укладання договорів та отримання різних дозволів. 

Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у 

вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити 

документа [2]. 

Склад та порядок розміщення обов'язкових реквізитів електронних 

документів визначається Законом України “Про електронні документи та 

електронний документообіг” [2]. 

Електронні документи на відвантаження готової продукції (накладні, 

акти виконаних робіт, податкові накладні) підписуються за допомогою 

електронного цифрового підпису. 

Електронний цифровий підпис – вид електронного підпису, 

отриманого за результатом криптографічного перетворення набору 

електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним 

поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати 

підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою 

особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа [3]. 

Отже, автоматизований облік готової продукції та електронне 

документування  дозволяє в повній мірі позбутися неточностей, які 

виникають при “паперовій” формі на етапі перенесення даних з одного 

первинного документа до іншого і при складанні звітності. В 

автоматизованій формі процес введення вхідної інформації проводиться 

тільки одноразово і частково контролюється програмним забезпеченням, 

яке перевіряє повноту, правильність заповнення реєстрів відповідно до 

нормативних актів, швидко виявляє помилки і вказує способи їх 

виправлення. Таким чином, підвищується достовірність інформації під час 

обліку готової продукції  та її оперативність. 
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БУХГАЛТЕРСЬКІ ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ: 

 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ 

 

Поступово вітчизняні суб’єкти господарювання при організації та 

ведення бухгалтерського обліку, складання та подання звітності від 

використання паперового документообігу переходять на електронний.  

Організаційно-правові засади електронного документообігу та 

використання електронних документів зазначені Законом України “Про 

електронні документи та електронний документообіг” [2], у відповідності з 

яким електронний документ – це документ, інформація в якому 

зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові 

реквізити документа. 

Незважаючи на форму бухгалтерського документа (електронну чи 

паперову), якщо його сформовано у відповідності до вимог діючого 

законодавства і такий документ містить усі необхідні реквізити, 

передбачені Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” [1], він має юридичну силу.  

В бухгалтерській практиці все частіше застосовуються електронні 

документи, зокрема при подачі звітності в державні органи (Державну 

фіскальну службу, статистичні органи), внесення у Єдиний реєстр 

податкових накладних. Використання електронних звітних документів для 

їх подачі у відповідні державні інституції, передбачає застосування 

електронних ключів та електронних підписів, осіб відповідальних за 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/852-15
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достовірність наведеної в електронному документів інформації (директора, 

бухгалтера). 

При використанні електронних бухгалтерських документів і веденні 

електронного документообігу, необхідно дотримуватися не лише правил їх 

формування, але і строків зберігання. Строки зберігання електронних 

бухгалтерських документів збігаються із строками зберігання аналогічних 

паперових документів, які встановленні відповідними законодавчими 

регламентаціями. 

Зберігаючи  електронні документи необхідно враховувати такі 

важливі аспекти: 

1) інформація, що міститься в електронних документах, повинна бути 

доступною для її подальшого використання; 

2) має бути забезпечена можливість відновлення електронного 

документа в тому форматі, в якому він був створений, відправлений або 

одержаний; 

3) у разі наявності повинна зберігатися інформація, яка дає змогу 

встановити походження та призначення електронного документа, а також 

дату і час його надсилання чи одержання [5].  

Використання електронних документів у порівнянні з паперовими в 

бухгалтерському обліку має як переваги так і недоліки. До основних 

переваг електронних документів, узагальнених на основі опрацювання 

[2, 4, 6] можна віднести: зберігання не вимагає великих площ; низька 

вартість розповсюдження; висока оперативність отримання адресатом 

документів; оперативне відстеження змін до форм документів, звітності; 

можливість одночасної розсилки документа декільком адресатам; можливо 

робити змістовий пошук документа; наявність бази заготовок документів 

для формування нових документів; дозволяє підвищити рівень 

конфіденційності.   

Незважаючи на аргументовані переваги використання електронних 

документів та документообігу в бухгалтерському обліку вони мають і 

недоліки, зокрема [4]: необхідність захисту інформації від 

несанкціонованого доступу; велика вартість програмних продуктів та їх 

інформаційного супроводу; проблема збереженості цілісності документів.  

Отже, формування електронних бухгалтерських документів, 

створення та запровадження електронного документообігу сприяє 

удосконаленню інформаційного забезпечення ведення обліку, формування 

та подання звітності на підприємстві.    
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ШКІДЛИВІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ  

МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ 

 

За останнє десятиліття сучасні технології сильно змінили життя 

суспільства. Безпровідні технології розвивалися так швидко, що людина не 

помітила, як сильно стала від них залежна. Таким чином, сьогодні, 

неможливо представити життя без мобільного пристрою і зв'язку. Мобільні 

пристрої широко використовуються для виконання безлічі операцій, таких 

як управління банківськими рахунками, поштою, охорона будинків і 

квартир, робота з документами, хмарними сервісами, фото, відео тощо. 

Мобільний пристрій є персональною інформацією, при втраті контролю 

над якою можна втратити усі персональні дані і фінанси. При цьому 

область захисту інформації не завжди підтримується і не встигає услід за 

розвитком мобільних пристроїв. За останні два роки кількість шкідливих 

програм, спрямованих на операційні системи (ОС) для мобільних 

пристроїв, зросла більш ніж в 10 разів і склала 12 мільйонів в 2014 році [1]. 

Розробники ОС для мобільних пристроїв з моменту розробки 

враховували у своїх продуктах високий рівень захищеності від шкідливих 

програм. ОС для мобільних пристроїв не дозволяли шкідливим програмам 

управляти пристроєм. Нині ситуація змінилася, зростання функціональних 

можливостей мобільних пристроїв вимагає від зловмисників розробки 

http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1865/
https://online.dtkt.ua/book/28016769-910b-43c5-b98e-dbd3d1209b54/navPoint-6
https://online.dtkt.ua/book/28016769-910b-43c5-b98e-dbd3d1209b54/navPoint-6
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нових шкідливих програм, а також витончених способів поширення і 

зараження. ОС для мобільних пристроїв має організовані захисні 

механізми, але має ряд вразливостей, що дозволяє шкідливим програмам 

отримати несанкціонований доступ до неї. Існують наступні види 

шкідливих програм: троянська програма, що відправляє смс-повідомлення; 

троянські програми; комерційні програми-шпигуни; рекламні модулі і інші 

програми, що поєднують в собі різні функції. Програми вказаних видів 

виконують перехоплення вхідних і вихідних смс-повідомлень та дзвінків, 

записують на диктофон, відстежують місця розташування пристрою, 

збирають дані з браузеру, редагують системні файли, управляють роботою 

апаратної складової мобільного пристрою і т. д. [2, 3, 4]. 

Необхідно зазначити, що розвиток засобів і методів забезпечення 

безпеки у сфері інформаційних технологій завжди відстає від розвитку 

самих ІТ. Проте для мобільних технологій цей розрив істотно ширший: 

постійно випускаються нові мобільні застосування, моделі мобільних 

платформ і ОС. Між тим, засоби і методи забезпечення безпеки мобільних 

технологій вже частково сформовані і продовжують розвиватися як 

самостійний напрям. В той же час найдосконаліші розробки у сфері 

безпеки будуть неефективні без базових знань і дисципліни користувача. 

Таким чином, однією з головних проблем безпеки ОС для мобільних 

пристроїв є людський чинник. Якою б захищеною вона не була, людський 

чинник відіграє ключову роль в поширенні шкідливих програм на ОС для 

мобільних пристроїв. 

Таким чином, на тлі аналізу загальної ситуації у сфері інформаційної 

безпеки, що стосується шкідливих програм для ОС мобільних пристроїв, 

можна зробити висновок, що зростання популярності мобільних пристроїв 

і їх функціональних можливостей, призводить до кількісного і якісного 

зростання шкідливих програм. Потрібні дослідження і формування 

додаткового класу загроз щодо мобільних пристроїв, розробка методики 

оцінки потенційного збитку від дискредитації мобільного пристрою в 

умовах цифрової економіки. 
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УКРАЇНСЬКІ САНКЦІЇ ПРОТИ ПРОГРАМИ “1С” 

 

15 травня 2017 року Президент України Петро Порошенко підписав 

указ, надавши чинності рішенню РНБУ про поширення санкцій проти 

низки російських компаній. До списку, який був оприлюднений на сайті 

Президента, потрапило 1228 фізичних та 468 юридичних осіб [1]. Окрім 

таких соціальних мереж як “Вконтакте”, “Одноклассники”,  обмежувальні 

заходи поширились на “1С” та її дочірні компанії в Україні. 

“1С: Бухгалтерія” – універсальна програма, що дозволяє вести всі 

типи бухгалтерського обліку, забезпечує збір та обробку інформації для 

прийняття управлінських рішень [2]. “1С” – програма міжнародного 

масштабу, поширена в Польщі, Японії, США. Щодо України, продукт 

використовує 300 тисяч ліцензійних користувачів, що становить 80% 

середнього та малого бізнесу. На нашу думку, доцільним є визначення 

наступних переваг та недоліків програми “1С: Бухгалтерія” (табл. 1). 

Таблиця 1 

Переваги та недоліки програми “1С: Бухгалтерія” 

Переваги Недоліки 

Загальновизнана в Україні 

(використовується понад 20 років) 

Прослідковуються помилки у розрахунку 

собівартості 

Ціна залежно від розміру підприємства 

(комплект на 5 користувачів – 9 012 грн.) 

Затратне обслуговування (налаштування 

потребує кваліфікованого спеціаліста) 

Гнучка до змін у законодавстві Оновлення до новіших версій - платне 

Легка у вивченні  для спеціалістів 

різного рівня кваліфікації 

Подекуди виявляються зломи та крадіжки 

Локальна мережа захищена, доступ 

мають лише зареєстровані користувачі 

Версії існують окремо для кожної сфери 

діяльності 

Доступна і українською, і російською, а 

також іноземними мовами 

Недоліки у партійному обліку товарів, що 

призводить до необхідності перепроведення 

https://www.osp.ru/
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Причина блокування - загроза національної безпеки України. Згідно з 

указом, санкції передбачають блокування активів [1]. Разом з тим, 

повністю ПЗ не заборонене, обмеження розповсюджується на юридичних 

осіб із санкційного списку. Суб’єкти, які купували у цих франчайзингових 

компаній продукт, не зможуть більше здійснювати закупівлі.  

Дискусійним залишається питання як бухгалтери поставились до 

постанови РНБУ. На думку радника міністра фінансів О. Макеєвої, 

“…виграє той, хто зможе швидко відреагувати на нові виклики” [3, ст. 2].  

Ми вважаємо, що на сьогодні пошук аналогу є досяжним завданням. 

Запровадження іншої програми – процес тривалий, він потребує не одного 

місяця. Запропоновано декілька програм-альтернатив (табл. 2). 

Таблиця 2 

Програми-альтернативи, їх характеристика 

Назва Виробник Вартість Використання 

SAP Business 

One 

Німеччина 1 млн. дол. США  150 країн, 800 000 користувачів 

у світі, один із лідерів на ринку 

Charisma от 

TotalSoft 

Румунія від 50 тис. євро Більше, ніж 35 країн світу 

Oracle США 1 роб. місце на місяць 

– 10 дол. США 

Найбільший в світі розробник 

ПЗ 

Перехід на нове програмне забезпечення супроводжується низкою 

трудношів – тривалий термін переходу, висока вартість купівлі та 

обслуговування, складність в освоєнні програми.  

На думку економістів: “SAP, Oracle – не є альтернативою, бо такі 

продукти дуже дорогі, не кожен бухгалтер вміє ними користуватися. Ці 

продукти в базовій версії не мають податкових модулів, тому інвестиція 

дорожчає на їхню розробку” [4, с. 1].  

Отже, створити власний вітчизняний продукт не важко, адже для 

цього існує достатньо спеціалістів. Питання складності полягає у нестачі 

інвестицій, без яких неможливий розвиток такого проекту. Така діяльність 

має високий рівень ризику, тож слід аналізувати досвід зарубіжних країн з 

врахуванням власних можливостей та фінансових ресурсів. 

 

Література 

1. Указ Президента України №133/2017 [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: http://www.president.gov.ua/documents/1332017-

21850. 2. 1С:Бухгалтерія для України [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://1c.ua/ua/v8/RegionalSolutions_UA_BUH.php. 3. Введення 

санкцій проти компанії 1С стало несподіванкою для бухгалтерів 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.sknews.net/vvedennya-

sanktsij-proty-kompaniji-1s-stalo-nespodivankoyu-dlya-buhhalteriv/. 

4. Українські санкції проти "1С": виклики і перспективи для компаній і 

http://1c.ua/ua/v8/RegionalSolutions_UA_BUH.php
http://www.sknews.net/vvedennya-sanktsij-proty-kompaniji-1s-stalo-nespodivankoyu-dlya-buhhalteriv/
http://www.sknews.net/vvedennya-sanktsij-proty-kompaniji-1s-stalo-nespodivankoyu-dlya-buhhalteriv/


167 

бухгалтерів [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://ukr.segodnya.ua/economics/enews/ukrainskie-sankcii-protiv-1s-vyzovy-i-

perspektivy-dlya-kompaniy-i-buhgalterov-1021628.html. 

 

 

Jeliapova Daniella, 

student of TI Academy of Economic Studies (Moldova). 

Scientific adviser – S. Ohrimenco, DSc, Professor, 

V. Skvir, PhD, Professor 
 

INFORMATION SYSTEMS IN THE  

MANAGEMENT OF ECONOMIC OBJECTS 

 

Information system is a communication system for the collection, 

transmission, processing of information about the object, supplying employees 

of various ranks with information for realization of their management functions. 

Information systems organize management and decision-making and 

significantly improve the quality, completeness, accuracy, reliability and 

timeliness of decisions made [1, 2].  

Two classes of tasks realize the functions of information systems: 

informational and technological. Information tasks provide the processing and 

presentation of information that are directly used in the management and 

decision-making processes. Technological tasks are related to updating 

databases, maintaining them in a holistic state, operating, configuring the 

information system. Modern information systems are implemented mainly in the 

form of applied processes [3].  

In those cases when applied processes are intended to solve economic 

problems, we should speak about economic information systems. They cover all 

types and forms of activity, ranging from models of economic development of 

the state and ending with the accounting of the firm's business. The economic 

information system is a set of internal and external flows of direct and reverse 

information communication of an economic object, methods, tools, specialists 

involved in the process of information processing and making management 

decisions. Information systems of entrepreneurship represent a complex of 

technical and software tools for providing entrepreneurs with an instrument of 

correct decision-making. The information systems of entrepreneurship differ 

with and require the collection of a variety of information, the development of 

an action strategy, marketing, financial calculations, planning, etc.  

A feature of these systems is that everything that has been said must be 

done within a short period to ensure receiving maximum income. The mission of 

information systems is the production of information necessary for the 
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organization for procuring the effective management of all its resources, 

creating an information and technical environment for the management of the 

organization. 
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ROLA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO RACHUNKOWOŚCI  

W ŚWIETLE USTAWY O RACHUNKOWOŚCI 

 

W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój technologii 

informatycznych, co sprawiło, że wkroczył również w dziedzinę rachunkowości. 

We współczesnym rozumieniu rachunkowością nazywamy system 

informacyjny, który wspomaga podejmowanie decyzji przez użytkowników w 

podejmowaniu decyzji gospodarczych w szczególności finansowych [2, s. 8]. 

Celem artykułu jest przedstawienie wymogów ustawowych oraz zagadnień 

prawnych, które powinny być spełnione poprzez systemy ewidencji księgowej w 

przedsiębiorstwie.  

System informacyjny definiowany jest jako wyróżniony przestrzennie i 

uporządkowany czasowo zbiór informacji oraz nadawców informacji, 

odbiorców informacji, kanałów informacyjnych, a także technicznych środków 

przesyłania i przetwarzania informacji, których funkcjonowanie służy do 

sterowania organizacją [3, s. 59]. Do podstawowych jego funkcji zaliczamy: 

pozyskiwanie danych, gromadzenie, przetwarzanie, magazynowanie i 

archiwizacja danych, wyszukiwanie i prezentacja oraz ich przesyłanie [1, s. 32]. 

W obecnych czasach systemom informacyjnym stawiane są coraz wyższe 

wymagania ze względu na rolę i znaczenie generowanych przez nie informacji. 

Konieczność podejmowania decyzji w krótkim czasie wielu decyzji na poziomie 

operacyjnym, taktycznym i strategicznym powodują, że właściwe 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa na coraz bardziej konkurencyjnym i 

wymagającym rynku uzależnione jest od posiadania odpowiedniego systemu 

informacyjnego [4, s. 17]. W takich systemach kluczową rolę odgrywają jego 

zasoby, które mogą być wykorzystane jako czynnik wzrostu i konkurencyjności 

https://abc.vvsu.ru/books/up_inform_tehnol_v_ekon/page0003.asp
http://eos.ibi.spb.ru/umk/5_4/5/5_R1_T3.html
http://www.aup.ru/books/m
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przedsiębiorstwa, czyli: zasoby ludzkie, informacyjne, proceduralne, techniczne 

oraz finansowe. 

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w sposób elektroniczny należy 

przestrzegać zarówno zasad ustalonych w ustawie o rachunkowości (UOR) jak 

również regulowanych przez inne przepisy. UOR określa m.in.: wymagania 

związane z prowadzeniem ksiąg za pomocą komputera, zasady, które 

gwarantują ich wiarygodność i bezpieczeństwo. Wskazuje także elementy, które 

musi zawierać dowód księgowy w postaci zapisu elektronicznego. Zgodnie z tą 

ustawą istnieje obowiązek drukowania ksiąg rachunkowych, gdy treść zapisana 

jest w formie elektronicznej. Podmioty gospodarcze zobowiązane są również do 

wykazu zbiorów i opisu systemu przetwarzania danych. Udokumentowanie 

wykazu programów, wersji oprogramowania czy daty rozpoczęcia nie jest 

problematyczne, jednak problemem może okazać się stworzenie opisu 

algorytmów i parametrów przetwarzania danych z uwagi na to, iż jednostka nie 

powinna zdradzać swoich algorytmów działania, zindywidualizowanych 

rozwiązań, czy też kluczy dostępu organom kontrolującym. Wszystkie te 

informacje traktowane są bowiem jako wiedza tajemna. 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości księgi rachunkowe prowadzone 

komputerowo mogą być dowolnie zorganizowane. Oznacza to oddzielne 

komputerowe zbiory, bazy danych, ale także fragmenty baz danych, bez wzgląd 

na miejsce ich powstawania i przechowywania. Dopuszcza się prowadzenia 

ksiąg rachunkowych na serwerach zlokalizowanych poza podmiotem 

gospodarczym [5, art. 11 i art 11a]. Ustalenia te traktowane są jako zgoda na 

wykorzystanie systemów informatycznych w rachunkowości, które za pomocą 

Internetu pozwalają na łączność między podmiotem gospodarczym a jednostką 

wykonującą usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.  
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