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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Одне із важливих місць у людській діяльності відіграє інформація. Адже 

у своїх рішеннях людина постійно керується інформацією та управляє нею.  
Українське законодавство тлумачить інформацію як «будь-які відомості 

та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені 
в електронному вигляді» [1].  

Одним із найважливіших призначень інформації є усунення та 
зменшення невизначеності, що в результаті сприяє формуванню стратегії 
розвитку підприємства та пошукам шляхів її реалізації.  

Тому для ефективної діяльності підприємства необхідно володіти 
повною, достовірною, своєчасною, актуальною інформацією, яка надаватиме 
підприємству певні конкурентні переваги в процесі його функціонування. 
Однак, слід зауважити, що інформація без певного опрацювання не може 
служити основою для прийняття управлінських рішень. 

Інформація, якою володіє підприємство, дає змогу: 1) визначити цілі та 
завдання підприємства; 2) здійснювати контроль за діяльністю підприємства; 
3) приймати ефективні управлінські рішення; 4) здійснювати розподіл 
функцій між підрозділами підприємства для досягнення цілей. 

На підставі аналізу наукових праць Пономаренка В.С., Гужви В.М., 
Матвієнка О.В., Цивіна М.Н., Новака В.О. та інших, нами визначено такі 
вимоги до інформації, яка використовується у діяльності підприємства: 

– повнота. Повнота інформації означає, що вона повинна надходити в обсязі 
достатньому для здійснення ефективного управління підприємством; 

– своєчасність. Частково, але своєчасно отримана інформація є більш 
кориснішою у процесі діяльності підприємства, ніж повна, проте не 
своєчасна інформація. Тобто, під своєчасною, слід розуміти 
інформацію, яка є такою, яка необхідна в конкретний момент часу; 

– доступність. Доступність означає, що користувач, який наділений 
відповідними повноваженнями має доступ до інформації; 

– вірогідність. Вірогідною є та інформація, яка відображає реальний 
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стан підприємства та не містить помилок і перекручень; 
– зрозумілість. Інформація повинна бути зрозумілою для користувачів 
яким вона призначена; 

– корисність. Корисність інформації оцінюють за тим, як ця інформація 
впливає на результат управління; 

– достовірність. Достовірною є та інформація, яка відображає реальність. 
Метою інформаційного забезпечення, як основи на якій підприємство 

здійснює свою діяльність, є надання користувачам повної, правдивої, 
достовірної та своєчасної інформації необхідної для забезпечення процесу 
управління. Отримати таку інформацію можна шляхом створення ефективної 
системи інформаційного забезпечення.  

Систему інформаційного забезпечення підприємницької діяльності 
визначають як сукупність взаємопов’язаних інформаційних підсистем, що 
опосередковують на міжсуб’єктному рівні відносини щодо організації та 
здійснення підприємництва [2]. 

У свою чергу, інформаційна система підприємства, на нашу думку, 
повинна забезпечувати вирішення таких завдань на підприємстві: 1) збір 
даних необхідних для забезпечення своєчасною, повною та достовірною 
інформацією осіб, які приймають управлінські рішення; 2) опрацювання 
інформації, яка необхідна для прийняття управлінських рішень; 3) 
розповсюдження інформації на різних ланках управління. 

Отже, під інформаційним забезпеченням слід розуміти сукупність 
інформації необхідної для управління економічними процесами та прийняття 
управлінських рішень. Належний рівень інформаційного забезпечення дасть 
змогу підприємству підвищити результативність прийнятих рішень у процесі 
діяльності. Адже основною метою інформаційного забезпечення є надання 
користувачам необхідної інформації, яка у свою чергу є важливим ресурсом, 
адже містить дані які зменшують невизначеність у діяльності об’єктів.  

 
Література 

1. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 2. Корнєв Ю. Інформаційне 
забезпечення розвитку підприємницької діяльності [Електронний ресурс] 
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ НОРМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Обґрунтовані та адаптовані до умов функціонування конкретного підпри-

ємства норми внутрішнього матеріального права в контексті забезпечення 
економічної стійкості потребують відповідних процесуальних норм. Форму-
вання та реалізація процесуальних норм підприємства можна позиціонувати як 
аспекти проблематики другої площини використання інструментарію. Відома 
ситуація коли за умови існування закону відсутня процедура його виконання і як 
наслідок матеріальні норми цього юридичного акту можна вважати „мертвими”. 
З метою уникнення такого розвитку подій на рівні економічної одиниці доцільно 
актуалізувати питання впровадження процесуальних положень в контексті 
управління економічною стійкістю підприємства. Важливість цього питання 
зростає прямо пропорційно розмірам економічної одиниці. Схематично 
особливості інтеграції процесуальних норм у внутрішньогосподарську правову 
систему підприємств можна зобразити на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Варіанти інтеграції процесуальних положень  
у внутрішньо-підприємницькі документи підприємства 
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Процесуальні норми в контексті забезпечення економічної стійкості підпри-
ємства можна вважати механізмом використання економічного інструментарію. 
Можливості відобразити ці норми у різному форматі ілюструють концептуальні 
засади функціонування організаційної структури підприємства в цілому. Важли-
вим є той факт, що для машинобудівних підприємств із не великою кількістю 
персоналу актуальність процесуальних норм знижується. Для таких підприємств 
рівень економічної стійкості залежить в першу чергу від професіоналізму 
менеджменту, а не від формулювання внутрішньої документації. Такий підхід 
можна вважати пріоритетним для підприємницьких структур управління 
стійкістю яких зорієнтоване на інтуїтивні механізми. 

Суб’єкти господарювання, які надають перевагу аналітично обґрунтовано-
му управлінню економічною стійкістю актуалізують використання процедурних 
норм у своїй діяльності. Пріоритетність використання конкретного формату 
поєднання норм права у внутрішній документації описує позицію економічної 
стійкості в контексті концепцій управління. 

Використання двох різних документів для матеріальних та процесуальних 
норм спричиняє необхідність врегулювання питання узгодження цих докумен-
тів. При цьому за умови такого підходу часто виникають випадки коли проце-
суальний документ суттєво запізнюється, або взагалі не видається. Внаслідок 
чого виконавці виконують завдання без чітких директив і можуть допускати 
суттєві помилки. Такий підхід можна вважати прийнятним для підприємства із 
потужною юридичною службою та чіткою організаційною структурою. 

На практиці часто зустрічаються документи внутрішньо-підприємницького 
характеру які зорієнтовані на вирішення питання по суті так і описують 
процедуру такої реалізації. Для однотипних та не трудомістких операцій таку 
форму документу можна вважати прийнятною. За умови виконання комплекс-
них завдань, зокрема реалізацію системного інструментарію в управлінні еконо-
мічною стійкістю підприємства, така форма документу не завжди спроможна в 
повному обсязі описати та деталізувати всі актуальні моменти. 

Внаслідок проведеного дослідження можна сформувати позицію, що виді-
лення процесуальних норм в додатках до внутрішньогосподарських документів є 
прийнятним варіантом як для однотипних так і для комплексних завдань. Суть 
такого формату полягає в тому, що основна частина документу містить норми 
які вирішують питання забезпечення економічної стійкості по суті. Крім цього в 
додатках, за необхідності, описується та деталізується процедура використання 
інструментарію для виконання поставленого рішення. Також в додатках можна 
визначати інші актуальні фактори технічного характеру, що спроможні сприяти 
ефективному виконанні рішень пов’язаних із оцінкою чи управлінням 
економічною стійкістю підприємства. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ  

МАРКЕТИНГОВОЇ ПРОДУКТОВОЇ ПОЛІТИКИ  
 

Продуктова політика банку є важливим елементом маркетингової 
політики. Це пояснюється тим, що від структури, якості, глибини, насиченості 
та гармонійності товарного асортименту банку багато в чому залежить рівень 
його конкурентних переваг. При цьому значний вплив на стратегічну 
ефективність банку здійснює інноваційна складова продуктової політики, що 
проявляється періодичним оновленням асортименту, появою нових послуг, 
відмовою від надання застарілих. На сьогодні в економічній літературі не 
існує єдиного підходу до визначення сутності поняття «продуктова політика» 
банку. І. Лютий визначає продуктову політику комерційного банку як 
сукупність методів та інструментів щодо реалізації інноваційних змін в 
існуючому продуктовому портфелі банку з метою максимізації банківського 
прибутку [1,с. 384].  

Основними елементами продуктової політики банку є наступні: (як 
приклад, використовуємо депозитні послуги банку) процедура розробки 
погодження затвердження та апробації депозитної послуги, методика 
визначення прибутковості тої чи іншої депозитної послуги, визначення 
ключових депозитних послуг, повноваження прийняття відповідним відділом 
необхідних рішень.  

Продуктова політика банку передбачає: 
- надання клієнтам права широкого вибору депозитних послуг наявних 
у банку; 

- модифікації депозитних послуг в залежності від смаків цільового 
ринку; 

- гнучкість депозитних послуг та їх постійне оновлення; 
- зміцнення конкурентних переваг банку на ринку депозитних послуг 

[2, с.63]. 
В цілому продуктова політика банку формується під впливом таких 

факторів: 
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1. Рівень попиту на депозитні послуги. Маркетингове забезпечення форму-
вання депозитних ресурсів банку повинне базуватись на сегментації 
цільового ринку та вчасно визначати обсяг та структуру попиту для 
кожного окремого сегмента. 

2. Технологічне забезпечення – дає можливість управління депозитними 
рахунками за допомогою Інтернету, мобільного телефону та банкоматів. 

3. Сервісні умови дають можливість оцінити якість наданих банком 
депозитних послуг для вкладників, а також рівень додаткових послуг 
для полегшення обслуговування клієнта. 

4. Рівень спеціалізації та універсалізації банку. Якщо банк є спеціалізо-
ваний, то його перевагою буде економія на витратах та забезпечення 
кращої якості послуг, проте недолік в тому що розвиток банку залежить 
від кон’юнктури цільового вузького сегменту, тому і діяльність банку є 
більш ризиковою. 
Маркетингова продуктова політика полягає у свідомому і цілеспрямо-

ваному комбінуванні інструментів управління банком. Взагалі під марке-
тингом розуміється основоположна філософія управління банком, відповідно 
до якої приймаються всі рішення. Отже, і маркетингова продуктова політика 
має бути спрямована на обґрунтування цільових позицій управління 
діяльністю банку на депозитному ринку. 

Управлінський аспект маркетингу пов'язаний з тим, що він покликаний 
відобразити особливості відносин укладання депозитних угод та інвестиційні 
напрями діяльності між різними типами клієнтів. З цього випливає специфіка 
роботи в галузі маркетингу, що особливо стосується дослідження ринку і 
реклами.  
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ФУНКЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ФОРМУВАННІ  
ТА ВИКОРИСТАННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Пріоритетність інтелектуальної складової у забезпеченні ефективної 
економічної діяльності сучасних підприємств зумовлює необхідність пошуку і 
застосування якісно нових підходів і методів у формуванні і використанні ними 
свого інтелектуального потенціалу. Наявні, в тому числі приховані у 
підприємств інтелектуальні ресурси самі по собі не є запорукою досягнення 
позитивної економічної результативності. Така проблема, на нашу думку, може 
бути вирішена завдяки оптимальній інтелектуальній взаємодії носіїв 
інтелектуального потенціалу підприємства. Актуальність дослідження даних 
питань підтверджується працями таких науковців, як А. Шиян [1], П. Блавацький 
[2], Р. Шереметa [3] та ін.   

Виходячи з розуміння природи явища взаємодії як взаємовпливу і 
обумовлених дій між суб’єктами [4, с. 4], а також феномену інтелекту й 
інтелектуальної діяльності, дамо наступне означення поняттю інтелектуальної 
взаємодії підприємства: це сукупність процесів індивідуального і колективного 
пошуку та створення інтелектуальних ресурсів, їхнього застосування і обміну, 
що підпорядковані генеруванню інтелектуальних можливостей у формах, 
необхідних для досягнення встановлених підприємством цілей. На основі цього 
тлумачення сутності інтелектуальної взаємодії, пропонуємо такі основні функції, 
що повинні нею виконуватися у межах формування і використання 
інтелектуального потенціалу підприємства: комунікаційна, є базовою і 
супроводжує реалізацію решти функцій. Вона виражає призначення 
інтелектуальної взаємодії, оскільки процес колективного пошуку можливостей 
не може здійснюватися без спілкування між її суб’єктами. Дана функція 
опосередковує увесь процес інтелектуальної взаємодії на усіх його етапах, а її 
виконання забезпечується налагодженими на підприємстві комунікаційними 
моделями; трансферна, полягає у тому, що у процесі інтелектуальної взаємодії 
підприємства відбувається передавання та взаємообмін інтелектуальними 
ресурсами для створення інтелектуальних можливостей господарюючого 
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суб’єкта. Трансферна функція реалізується у формі вхідних і вихідних, 
внутрішніх потоків інтелектуальних ресурсів під час визначеного виду взаємодії; 
логістична, у доповненні до трансферної забезпечує управління зазначеними 
потоками інтелектуальних ресурсів. Тобто, інтелектуальна взаємодія визначає 
спрямованість цих потоків, їхнє призначення, а також одержання і збереження 
результатів їхнього здійснення; активізаційна, виражається тим, що 
інтелектуальна взаємодія «запускає» процес генерування і застосування 
інтелектуальних можливостей підприємства через спільну діяльність внутрішніх 
суб’єктів і (або) з зовнішніми. Адже, як зазначалось раніше, наявність 
інтелектуальних ресурсів ще не гарантує можливості їхньому носію. Тому, саме 
колективна інтелектуальна діяльність спонукає внутрішніх суб’єктів до 
застосування, удосконалення, виявлення резервів інтелектуальних ресурсів; 
координаційна, забезпечує узгодженість і несуперечність у формуванні та 
використанні інтелектуальних можливостей підприємства. Вона підтверджує те, 
що інтелектуальна діяльність не має хаотичний характер, а піддається впливам і 
контролюється зі сторони відповідальних осіб; адаптаційна, завдяки 
колективному пошуку, обміну і застосуванню інтелектуальних можливостей, 
дозволяє носіям інтелектуального потенціалу підприємства пристосовуватися до 
зовнішніх змін, зокрема ринкових тенденцій.  

Після визначення функцій інтелектуальної взаємодії постає питання 
встановлення порядку їхнього реалізування. Виходячи з існування послідовної 
чи паралельної закономірності прояву і здійснення процесів у системах 
вважаємо, що інтелектуальна взаємодія підприємства зможе виконати своє 
призначення, якщо запропоновані функції будуть виконуватися паралельно. При 
цьому, комунікаційна функція опосередковує виконання кожної з решти функцій 
(рис. 1). 

 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Функції інтелектуальної взаємодії підприємства*;  

* – запропоновано авторами 
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ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ДІЛЬНИЦІ ЗВ’ЯЗКУ  
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Функціонування сучасного промислового підприємства неможливе без 

належного його забезпечення надійним зв’язком. Для цього, переважно, у 
складі енергетичного цеху утворюють спеціалізовану дільницю (службу) 
зв’язку. Метою її діяльності є організація та здійснення: стаціонарного і 
мобільного телефонного зв’язку, провідного радіомовлення та радіозв’язку; 
охоронного відеоспостереження і сигналізації; GPS моніторингу транспорту і 
інші види послуг. 

Зважаючи на те, що дільниця зв’язку надає широкий асортимент послуг 
великій кількості споживачів підприємства, необхідно правильно організувати 
облік витрат діяльності цієї дільниці, їх розподіл та списання. 

Витрати діяльності цехів та дільниць підприємства, відповідно до 
Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку [1], треба 
обліковувати на рахунку 23 «Виробництво». Оскільки енергетичний цех 
належить до складу допоміжних підрозділів, для нагромадження витрат його 
діяльності необхідно у робочому плані рахунків передбачити окремий 
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субрахунок, наприклад, 237 «Витрати енергетичного цеху» та субрахунки 
другого порядку для обліку витрат на зв'язок (наприклад, 237.8 «Витрати на 
зв'язок») і аналітичні рахунки для нагромадження витрат за окремими видами 
діяльності дільниці зв’язку, а саме: 238.8.01 – витрати на функціонування 
стаціонарного телефонного зв’язку; 238.8.02 – витрати на мобільний 
телефонний зв’язок; 238.8.03 – витрати на провідне радіомовлення; 238.8.03 – 
витрати на радіозв’язок і ін.  

Витрати дільниці зв’язку доцільно формувати за такими статтями: 
матеріали; малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП); амортизація 
необоротних активів; заробітна плата; відрахування на страхування; послуги 
сторонніх організацій; внутрішньозаводські послуги; інші прямі витрати; 
загальновиробничі витрати.  

Формування витрат необхідно здійснювати на підставі зведеної 
інформації відповідних первинних документів (актів на списання матеріалів, 
накладних на отримання МШП, відомостей нарахування амортизації 
необоротних активів, документів про нарахування заробітної плати і ін.), в 
яких вказують відповідні аналітичні рахунки (коди) обліку витрат. У 
бухгалтерському обліку ці операції відображають проведеннями за дебетом 
відповідних аналітичних рахунків субрахунку 237.8 «Витрати на зв'язок» у 
кореспонденції з кредитом рахунків 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та 
швидкозношувані предмети», 13 «Знос (амортизація) необоротних активів», 
66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 68 «Розрахунки за іншими 
операціями» тощо.  

Понесені дільницею зв’язку протягом місяця витрати (за видами послуг), 
які відображені за дебетом окремих аналітичних рахунків субрахунку 237.8 
«Витрати на зв'язок», підлягають розподілу за споживачами послуг і 
списанню. В якості бази розподілу цих витрат використовують показники, які 
характерні для цього чи іншого виду послуг. Такими показниками можуть 
бути: кількість встановлених у підрозділах телефонних апаратів (для 
стаціонарного телефонного зв’язку); кількість змонтованих стаціонарних 
радіоприймачів (для послуг провідного радіомовлення); кількість закріплених 
за підрозділами радіостанцій (для послуг радіозв’язку) тощо.  

Інформацію, у розрізі підрозділів підприємства, про обсяги показників, 
які використовують в якості розподільчої бази, кожного місяця, у встановлені 
терміни, до бухгалтерії подають відповідальні працівники енергетичного цеху. 
Відповідно до отриманої інформації, бухгалтерії підприємства необхідно, за 
кожним видом послуг, оформити окремий документ, наприклад, «Відомість 
розподілу витрат стаціонарного телефонного зв’язку», «Відомість розподілу 
витрат провідного радіомовлення» тощо. В них вказують, у розрізі кожного із 
підрозділів-споживачів, кількісні показники бази розподілу, пропорційно до 
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яких і визначають фактичну собівартість отриманих послуг. Ці документи є 
підставою для включення фактичної собівартості послуг дільниці зв’язку до 
складу витрат діяльності відповідного підрозділу підприємства. У 
бухгалтерському обліку такі операції відображають проведеннями за дебетом 
рахунків 91 «Загальновиробничі витрати» (послуги для цехів, самостійних 
дільниць), 92 «Адміністративні витрати» (послуги для відділів та служб), 93 
«Витрати на збут» (послуги для забезпечення збутової діяльності), 94 «Інші 
витрати операційної діяльності» (послуги для невиробничих підрозділів, 
сторонніх організацій та громадян).  

Отже, належна організація обліку витрат на забезпечення діяльності 
підприємства зв’язком є важливою передумовою здійснення дієвого контролю 
раціонального використання його коштів. 
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ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ,  
ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

 
В сучасних умовах процес перетворень стає об’єктивною необхідністю, 

що забезпечує конкурентноздатність підприємства і його виживання. За 
останнє десятиріччя практично ні одна провідна корпорація в світі не змогла 
уникнути ризикованої та болісної процедури радикальногоперетворення. 
Гальмування і спроба обійтися без серйозних змін призвели до зникнення 
кожної четвертої компанії із списку п’ятиста провідних корпорацій світу. Це є 
свідченням актуальності та необхідності дослідження проблематики 
перетворень підприємств. 

Розглядаючи типи перетворень вцілому в межах підприємства можемо 
виділити такі наступні: 

– модернізація; 
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– реінженіринг; 
– реоргпнізація; 
– реформування. 
Розмовляючи про вище перелічені категорії перетворень, необхідно чітко 

розуміти їх співвідношення з процесом «реоструктуризації».  
Модернізація – комплекс заходів щодо переустрою підприємства, підви-

щення його техніко-економічного рівня на основі впровадження передової техн-
іки і технології, механізації і автоматизації виробництва, модернізації і заміни 
застарілого і фізично зношеного устаткування новим, а також з вдосконалення 
загальнозаводського господарства і допоміжних служб. Особливістю таких 
перетворень є їхній виробничо-організаційний характер, 

Реінженіринг – фундаментальне переосмислення і радикальне перепро-
ектування підприємства і и ̆ого найважливіших бізнес- процесів для досяг-
нення істотних поліпшень в таких ключових для сучасного бізнесу показниках 
результативності, як витрати, якість, рівень обслуговування і оперативність. 
Особливістю таких перетворень 

Реорганізація – перебудова організаціи ̆ної структури і управління 
підприємством при збереженні основних засобів, виробничого потенціалу під-
приємства. злиття, приєднання, розділення, виділення і перетворення 

Реформування – зміна принципів діі ̈ підприємства, сприяюча поліп-
шенню управління, підвищенню ефективності виробництва і конкурентоспро-
можності продукціі ̈, продуктивності праці, поліпшеннюфінансово-економіч-
нихрезультатів 

На практиці, як правило, реструктуризація підприємств розглядається та 
здіи ̆снюється по наступнимна- прямкам: 

– –приватизація підприємств та перетворенняїх у відкриті акціонерні 
товариства; 

– розділення зі створенням нових юридичнихосіб;  
– ліквідація у зв’язку з укрупненням; 
– передача об’єктів соціальноі ̈ сфери у комунальнувласність; 
– скорочення чисельності працівників та ін. 
Розглянувши наукову проблему відносно реструктуризації підприємств 

доходимо висновку, що єдиного шляху реструктуризації не існує. На різних 
підприємствах в залежності від різних обставин цей процес відбувається по-
різному.Необхідно виявити, які конкретно фактори визначають той чи інший 
шлях реструктуризації, які методи відповідають кожному шляху, які мають бути 
управлінські дії відносно управління цим процесом, тобто науково обґрунтувати 
доцільність тих чи інших моделей реструктуризації підприємств. Тільки 
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комплексний, системний підхід до проведення процесу реструктуризації дає 
змогу прискорити та підвищити рівень конкурентоспроможності під-
приємства. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 
УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ З ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Одним із напрямів оцінювання управлінського персоналу є оцінювання 

взаємодії між працівником і підприємством за чітко обґрунтованими 
критеріями з врахуванням особливостей сучасного бізнес-середовища, вимог 
власників та внутрішньовиробничих особливостей для визначення рівня 
надійності такого взаємозв’язку. 
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Оцінювання надійності взаємозв’язку управлінського персоналу з 
підприємством полягає в оцінці надійності правового, соціально-економічного 
та психологічного зв'язку між управлінцем та підприємством для формування 
моделі розвитку персоналу з метою підвищення ринкового іміджу підприємст-
ва та забезпечення організаційно-економічної ефективності його діяльності. 

Оцінювання взаємодії між працівником та підприємством пропонуємо 
здійснювати за наступними критеріями:  

– рівень ідентифікації працівника з підприємством (кожен працівник 
повинен відчувати себе невід’ємною частиною підприємства, іденти-
фікувати себе з ним, а також прагнути виконувати поставлені перед ним 
завдання, орієнтуючись на розвиток підприємства); 

– рівень адекватності прагнень працівника та можливостей професійного 
росту на підприємстві (які цілі та завдання ставить перед собою 
управлінець для планування своєї кар’єри, а також чи є на підприємстві 
відповідні можливості професійного зростання працівника); 

– рівень довіри до вищого керівництва підприємства (на скільки управ-
лінець нижчого рівня здатен довіряти вищому керівництву, чітко та 
швидко без будь-яких сумнівів та труднощів виконувати поставлені 
перед ним завдання, а також у разі необхідності змінювати свою); 

– рівень ініціативності у вирішенні проблем підприємства (характер та 
рівень зацікавленості проблемами підприємства, підрозділу (відділу, 
цеху тощо), в якому працює управлінець, а також окремих підрозділів 
(відділів, цехів тощо), які не входять в сферу його відповідальності, 
готовність виконувати супутні завдання без очікування додаткової 
винагороди); 

– рівень задоволеності умовами праці, її оплатою, колективом тощо 
(наскільки керівник задоволений системою мотивації персоналу, своїм 
робочим місцем, соціально-психологічним кліматом в колективі тощо, 
оскільки такі чинники безпосередньо впливають на результати його 
праці); 

– рівень співставимості морально-етичних принципів працівника та 
методів і засобів, які домінують на підприємстві для досягнення цілей 
(часто трапляються такі ситуації, що керівнику важко адаптуватися до 
методів і засобів, які домінують на підприємстві для досягнення цілей, 
якщо вони суперечать його морально-етичним принципам. В такому 
випадку керівник перебуває в постійному внутрішньому дисбалансі, 
тобто перед ним стоїть проблема вибору: переступити через свої 
принципи та прийняти вже існуючі на підприємстві чи шукати 
можливість їх поєднання. І від результату такого вибору залежить не 
тільки психологічний стан такого працівника, а й результативність його 
праці на підприємстві та подальший професійний розвиток); 
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– рівень активності у формуванні позитивного іміджу підприємства 
(тобто не тільки сприяння підвищенню ефективності діяльності під-
приємства, створенню якісної продукції та формуванню кваліфіко-
ваного штату працівників, а й розвитку корпоративної культури, яка 
формується під впливом норм, цінностей, поглядів та переконань на 
підприємстві). 

Зазначимо, що чітко сформульовані критерії оцінювання забезпечать його 
об’єктивність, повноту та всебічність. Перелік критеріїв встановлює експертна 
комісія, створена на підприємстві, і він залежить від сфери діяльності управлінця 
та займаної ним посади. Оцінювання на основі обраних критеріїв здійснювати-
меться за відповідною шкалою (від 0 до 10 балів). Оцінки за кожним критерієм 
множаться на відповідні вагові коефіцієнти та підсумовуються. Як наслідок, 
показник надійності взаємозв’язку управлінського персоналу з підприємством не 
повинен, бути нижчим за 80%, що, в свою чергу, буде свідчити про високу 
зацікавленість управлінця в роботі на даному підприємстві. 

Отже, основними завданнями оцінювання надійності взаємозв’язку 
управлінського персоналу з підприємством є вчасне виявлення потенційних 
загроз для підприємства з боку діяльності управлінців, а також забезпечення 
впевненості, що керівники відповідають поставленим до них вимогам, 
спрямовують свою працю на успішне функціонування підприємства, 
підвищення його конкурентоспроможності та сприяють формуванню його 
позитивного ринкового іміджу. 
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УПРАВЛІННЯ СКЛАДОВИМИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ  
ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Ефективність діяльності підприємства визначаються якістю прийнятих 
управлінських рішень, які в свою чергу, визначається тим, наскільки вдало 
організовано рух інформаційних потоків усередині підприємства та зовнішнім 
середовищем. Вирішення проблеми раціональної організації руху інформа-
ційних потоків неможливе без створення на підприємстві дієвої інформа-
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ційно-комунікаційної системи, яка б забезпечувала неперервний процес зби-
рання, оброблення, передавання та зберігання інформації, необхідної для ви-
роблення управлінських рішень в усіх ланках, що беруть участь в управлінні 
підприємством [2, с. 122].  

Формування інформаційно-комунікаційної системи – складний і багато-
плановий процес, у якому використовуються всі досягнення сучасної інформа-
ційної технології, новітні комп’ютерні системи, кожна з яких робить можливим 
успішне керівництво виробничими процесами через використання адекватної 
інформаційної техніки, методів та форм інформаційного забезпечення системи 
та підприємства в цілому. Елементами даної системи підприємства є [1]: 1) ін-
формаційна складова; 2) техніко-технологічна складова; 3) соціально-психо-
логічна складова; 4) економічна складова. 

Інформаційна складова містить такі компоненти, як сукупність інформації 
та інформаційних потоків, систему внутрішнього документування, АСУ, СППР 
тощо. 

Техніко-технологічна складова виступає одним із основних засобів забез-
печення комунікаційної системи суб’єкта господарювання. На нашу думку, її 
складовими можна вважати наступні компоненти: персональні комп’ютери, 
телефони, факси, принтери, сканери тощо; різного роду програмне забезпе-
чення; Інтернет; засоби медіа зв’язку (у т.ч. масмедіа). 

Соціально-психологічна складова першочергово визначається соціаль-
ними, кваліфікаційними, психологічними та емоційними властивостями, як 
окремого працівника, так і колективу загалом. З огляду на те, що на будь-
якому підприємстві працівники відіграють ключову роль, керівнику необхідні 
знання про психологічні особливості підлеглих, що є передумовою швидшого 
досягнення бажаних результатів. Саме психологічна складова є внутрішнім 
резервом розвитку кожної людини, способом її реакції на зовнішні 
подразники і стимулятором поведінки.  

Об'єктивною передумовою формування кваліфікованого персоналу, його 
професійних якостей, рис характеру є система суспільних відносин (еконо-
мічних, політичних, моральних та ін.), тобто, соціум до якого вона належить. 
Становлення та розвиток працівника неможливі поза суспільними відносинами, 
взаємодією, спілкуванням та діяльністю із усіма контактними групами. 

До даної складової належать: бізнес-клімат в колективі; емоційний фон 
колективу; корпоративна культура; професійний рівень працівників (освіта, 
кваліфікація, стаж роботи, самоосвіта, досвід тощо); темперамент та риси 
характеру працівників. 

Економічна складова полягає у впровадженні процедур та правил 
аналітичної обробки даних для прийняття управлінських рішень, а саме: збору 
та обробки інформації, забезпечення документообігу, обліку та звітності. 
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Виокремлені вище елементи допомагають у повному обсязі відобразити 
стан, властивості та процеси, які відбуваються в середині досліджуваної системи. 

Отже, нові завдання, що ставляться перед організаторами та керівниками 
виробництв щодо впровадження принципів, вимагають від них створення такої 
інформаційно-комунікаційної інфраструктури, яка б давала змогу збирати, 
організовувати і передавати інформацію відповідно до встановлених завдань. 

Створення інформаційної системи є складним і багатоплановим 
процесом, який є неможливим без попереднього створення інформаційно-
комунікаційної системи підприємства в цілому. Даний процес використовує 
всі досягнення сучасної інформаційної технології, новітні комп'ютерні 
технології, кожна з яких робить можливим успішне управління організацією 
взаємодії структурних підрозділів.  
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МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ 
 
Нестабільність, неоднозначність та громіздкість податкового законодавства, 

часта зміна нормативних документів з питань оподаткування, спонукають 
підприємства шукати шляхи оптимізації податкових платежів. 

Податкове планування – це система заходів підприємства (фізичної 
особи), спрямована на максимальне використання можливостей чинного 
законодавства щодо зміни терміну сплати та законної оптимізації податкових 
платежів підприємства з метою збільшення його доходів та прибутку. 
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Концепцію податкового планування на підприємстві реалізують через 
використання принципів, методів, інструментів та схем оптимізації 
податкових платежів, що дає змогу контролювати виконання податкових 
зобов’язань, підвищити ефективність планування податків, відтермінувати чи 
оптимізувати податкові платежі. Взаємозв’язок елементів по реалізації 
концепції податкового планування на підприємстві наведено на рис 1.  

 

 
Рис 1. Взаємозв’язок елементів реалізації концепції податкового планування  

на підприємстві 
 
Важливим елементом теорії податкового планування є його принципи, 

тобто основні теоретичні положення, які визначають сутність податкового 
планування, та їхнє теоретичне обґрунтування. На даний момент у 
економічній науці немає єдиної думки щодо класифікації принципів 
податкового планування. З огляду на різнобічність і численність принципів 
податкового планування їх класифікують на загальні та спеціальні. До 
загальних відносять принципи характерні для планування загальної діяльності 
підприємства так і податкового планування як її складової, до спеціальних – 
принципи, притаманні лише податковому плануванню.  

Щодо методів податкового планування то аналіз наукових праць дає змогу 
виділити дві групи методів: загальні та спеціальні. До загальних методів 
належать методи, які мають широку сферу застосування, і використовують, 
зокрема, в плануванні загальної діяльності підприємства. До них відносять: 
розрахунково-аналітичний, нормативний, матрично-балансовий, статистичний 
методи, а також методи економіко-математичного моделювання, мікробалансів 
та графоаналітичних залежностей. Ці методи податкового планування 
використовують для оцінювання податкового планування і вирішення питань 
щодо реалізації концепції податкового планування. До спеціальних методів 
доцільно віднести методи, які застосовують виключно в податковому плануванні 

Принципи податкового 
планування 

Інструменти та схеми 
податкового 
планування 

Основні, вихідні 
положення теорії 

податкового планування, 
які визначають його 
сутність та основу.  

Прийоми або система 
прийомів, що їх 
застосовують в 
податковому 
плануванні. 

Засоби реалізації 
концепції 
податкового 
планування. 

Методи податкового 
планування 
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підприємства для моделювання альтернативних варіантів оподаткування, 
зокрема: заміна (розподілу) відносин, зміна термінів сплати податкових 
платежів, використання податкових пільг, елементів облікової політики та різних 
систем оподаткування, делегування податків, вибір виду відносин із 
працівниками, визначення та зміна структури капіталу підприємства, тощо.  

Підбір спеціальних методів податкового планування здійснюють залежно 
від особливостей діяльності підприємства (організаційно-правої форми, виду 
діяльності, податкового поля підприємства, тощо) та реалізовують їх через 
використання інструментів та схем податкового планування. Інструменти 
податкового планування – це засоби реалізації концепції податкового 
планування, до них відносять: заміну відносин, розподіл відносин, зміну 
терміну сплати податкових платежів, вибір видів діяльності, вибір видів 
продукції, вибір спеціальних режимів оподаткування, списання запасів, 
амортизаційні відрахування, розподіл транспортно-заготівельних витрат, 
формування резервів (резервного капіталу), вибір системи оподаткування, 
перенесення об’єкта оподаткування, вид відносин,зміну структури 
капіталу,зміну складових структури капіталу, тощо. 

Використання методів та інструментів податкового планування дає 
змогу контролювати виконання податкових зобов’язань суб’єктів 
господарювання, підвищити ефективність податкового менеджменту та 
зменшити податкове навантаження. 
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ОПЕРАЦІЇ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ  
ЯК ОБ’ЄКТ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 
Для коректного ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової 

звітності необхідним є дотримання певних правил та використання низки 
методів, які встановлено обліковою політикою підприємства. Останні 
законодавчі зміни стосовно здійснення операцій з іноземною валютою та 
встановлення валютного курсу спричинили до актуалізації питання їх 
унормування обліковою політикою підприємства.  
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Облікова політика зазвичай оформляється розпорядчим документом. 
Найчастіше при цьому розробляють наказ про облікову політику, який у разі 
потреби може змінюватися, наприклад, у випадку внесення змін до П(с)БО, 
статутних вимог чи якщо зміни, які вносяться, містять достовірнішу інформацію.  

Наказ про облікову політику зазвичай включає два розділи: організаційний 
(регламентує побудову бухгалтерської служби і порядок ведення бухгалт-
ерського обліку) та методологічний (описує методи, процедури і попередні 
оцінки, вибрані підприємством для ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності).  

У зв’язку зі змінами, унесеними з 19.08.2014 року до П(С)БО 21 “Вплив 
змін валютних курсів”, підприємство може вибирати один з альтернативних 
методів визначення курсових різниць. Зміни були пов’язані з тим, що НБУ з 
04.04.2014 р. відкоригував порядок встановлення валютних курсів. 

Дискусію щодо порядку застосування підприємствами норм цих 
законодавчих актів було розпочато нами у публікації [1]. 

Одним із важливих елементів облікової політики для підприємств, що 
провадять ЗЕД, є порядок застосування курсу НБУ для господарських опера-
цій за безготівковими розрахунками в іноземній валюті. Для безготівкових 
розрахунків використовують три варіанти застосування курсу НБУ, а саме на 
00.00 дня здійснення операції, на 14.00 поточного дня або у сумі, визначеній у 
документах банку, з оглядом на особливості застосування банком валютного 
курсу на дату операції (табл.1).  

 

Таблиця 1 
Вибір варіанту застосування курсу НБУ  

до операцій з валютою та статей балансу згідно П(С)БО 21 

Об’єкт 
Валютний 
курс на 

початок дня 

Валютний 
курс на 
кінець дня 

Валютний курс, 
визначений у 

документах банку 
Операції в іноземній валюті під час 
первісного визнання +  + 

Сума авансу, надана іншим особам у 
рахунок платежів для придбання немоне-
тарних активів і отримання робіт та послуг 

+   

Сума авансу, одержана від інших осіб у 
рахунок платежів для поставлення готової 
продукції, інших активів, виконання робіт і 
послуг 

+   

Монетарні статті на дату балансу  +  
Немонетарні статті, які відображені за 
історичною собівартістю на дату балансу +   

Немонетарні статті за справедливою 
вартістю на дату балансу +   



 27 

Іншим елементом облікової політики є порядок визначення курсових 
різниць на дату операції. 

Це положення обов’язково повинне бути в наказі про облікову політику, 
оскільки для цієї ситуації основного варіанту обліку немає і підприємству треба 
визначитися, чи буде воно перераховувати курсові різниці тільки в межах суми 
господарської операції чи за всією монетарною статтею в цілому [2, с. 91].  

До складу елементів облікової політики щодо операцій з іноземною 
валютою також відносять проведення перерахунку залишків на кінець дня за 
тими монетарними статтями, за якими протягом дня здійснювалися операції , із 
застосуванням курсу НБУ.  

Таким чином, нормативні зміни, що відбулися стосовно операцій з 
іноземною валютою у 2014 році суттєво вплинули на формування облікової 
політики підприємства. Як наслідок, виникла необхідність включення окремих 
пунктів щодо застосування курсу НБУ та визначення курсових різниць. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БАЗИС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

СТОСОВНО РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Якісний аналіз результатів операційної діяльності має велике значення 
для майбутньої діяльності підприємства та економіки країни в цілому. Тому 
необхідною умовою при прийнятті управлінських рішень є отримання 
результатів функціонування підприємства з зовнішніх та внутрішніх джерел 
інформації.  
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Загалом до результатів операційної діяльності відносять доходи, витрати 
та фінансові результати (прибуток, збиток). Операційний дохід являє собою 
дохід від реалізації готової продукції, товарів та регулюється П(С)БО 15 
«Дохід». А операційні витрати, у свою чергу, – витрати від такої реалізації та 
регулюються П(С)БО 16 «Витрати».  

Для достовірної оцінки результатів операційної діяльності викорис-
товують звітність підприємства (фінансову, податкову, соціальну, статистич-
ну, управлінську) та внутрішні документи підприємства, якщо необхідно 
конкретизувати отримані результати. 

Фінансова звітність у розрізі форми № 2 «Звіт про фінансові результати» 
надає інформацію про чистий дохід від реалізації продукції, інші операційні 
доходи, собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати 
на збут, інші операційні витрати та фінансовий результат від операційної 
діяльності.  

Водночас форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» у 5 розділі 
«Доходи і витрати» містить інформацію про інші операційні витрати і доходи»: 
операційна оренда активів, курсова різниця, реалізація інших оборотних активів, 
штрафи, пені, неустойки, відрахування до резерву сумнівних боргів, непродук-
тивні втрати і витрати та інші операційні витрати і доходи. 

Податковий кредит та зобов’язання підприємства подано у «Податковій 
декларації з податку на додану вартість», а також у його додатку Д5 
«Розшифровки податкового зобов’язання та податкового кредиту у розрізі 
контрагентів».  

Доходи та витрати операційного характеру, що враховуються при 
визначенні об’єкта оподаткування відображено у «Податковій декларації з 
податку на прибуток». 

В залежності від своєї основної виробничої діяльності підприємство 
може сплачувати акцизний податок, інформація про який подана у «Декла-
рації акцизного податку». 

Невід’ємною складовою при визначенні операційних витрат є заробітна 
плата працівників. Тому необхідно досліджувати «Податковий розрахунок 
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум 
утриманого з них податку» та «Звіт про суми нарахованої заробітної плати 
(доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та 
суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне 
соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України». 

Оскільки операційний дохід в основній своїй частині залежить від 
виготовленої продукції необхідно оцінити подану інформацію у статистич-
ному звіті «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, 
послуг) за видами». 
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Управлінська звітність суттєво відрізняється від інших типів звітності, 
оскільки її можуть використовувати лише внутрішні користувачі, так як вона 
містить конфіденційну інформацію. Не зважаючи на те, що вона не має чітких 
форм при дослідженні операційної діяльності необхідно дослідити Управлін-
ський баланс за видами діяльності (у розрізі поточного оборотного капіталу та 
грошових коштів), Управлінський звіт про прибутки і збитки (у розрізі виручки 
від реалізації, маржинального прибутку та коефіцієнта EBITDA1) та інші. 

Отже, інформація про результати операційної діяльності міститься 
практично у всіх видах та формах звітності підприємства. Проте, кожна з них 
надає специфічні дані для прийняття управлінських рішень. У зв’язку з 
частими змінами у законодавстві необхідно постійно слідкувати за змінами 
для порівняння даних протягом різних років. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Сьогодні існує багато проблем інформаційного забезпечення, які негатив-
но впливають на систему управління збутовою діяльністю підприємства. 
Серед них: недостатність або надлишок інформації, необхідної для якісного 
поточного і стратегічного управління процесом збуту продукції, що викли-
кано недосконалістю та наявністю проблем у системі збору, накопичення, 
переробки, аналізу та контролю економічної інформації, а також при передачі 
та обміні інформаційних потоків на всіх рівнях управління.  
                                                             

1Аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за 
відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань. 
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Ці проблеми набувають особливо значення в сучасних умовах невизна-
ченості, особливо сьогодні в умовах проведення АТО, знецінення гривні, 
нестабільній політичній ситуації спостерігається постійне збільшення рівня 
ризикованості функціонування підприємств України.  

Проблеми інформаційного забезпечення управління збутом підприємства 
часто висвітлюються в економічній літературі. Багато праць присвячені 
вивченню питань пов’язаних з інформаційним забезпеченням управління 
збутом підприємства, функціям управління, які відповідають за інформаційне 
забезпечення системи збуту тощо.  

Найбільш активним елементом управління є система функцій управління, 
тому що побудова системи управління підприємством підпорядкована цілям 
виробництва, досягнення яких забезпечується функціонуванням як усього 
підприємства, так і його окремих структурних підрозділів, які зайняті 
реалізацією управлінських функцій. Зупинимося на характеристиці цілей 
функцій управління збутом підприємства.  

До таких цілей можна віднести: 
1) отримання значного доходу, збільшення обсягів продажу й частки 

ринків збуту; 
2) підвищення ефективності роботи збутового персоналу; 
3) оптимізація запасів готової продукції; 
4) надання додаткових послуг; 
5) вибір оптимальних каналів розподілу, що дозволить мінімізувати 

витрати транспортування; 
6) оптимізація витрат збутової діяльності; 
7) підвищення прибутковості через здійснення зовнішньоторговельних 

операцій на підприємстві; 
8) активізація рекламної діяльності, що дозволить стимулювати попит 

покупців. 
Перелік цілей може різнитися як на різних підприємствах, так і в різні 

періоди на тому самому підприємстві. Перераховані цілі збутової діяльності, 
а, залежати від того, на якому ринку функціонує підприємство – ринку вироб-
ника або ринку споживача. В обох випадках можуть з'явитися нові проблеми, 
рішення яких вимагатиме формування нових цілей. Таким чином, вищенаве-
дений перелік цілей функцій управління збутом може бути розширений 
залежно від конкретного стану внутрішнього й зовнішнього середовища 
підприємства. У зв'язку із цим у практиці господарської діяльності підпри-
ємства особливо важливою проблемою є розробка й використання прогнозів 
попиту й кон'юнктури, яка слугує основою для підготовки прогнозів реалізації 
продукції. Після визначення проблем і конкретних цілей визначаються шляхи, 
етапи й послідовність дій для їхнього досягнення, тобто розробляється план 
діяльності служби збуту.  
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Інформаційне забезпечення управління збутом повинно здійснюватися у 
відповідності з усім комплексом ринкових і виробничих факторів діяльності 
підприємства. Без виконання цього обліку система збуту вступає в конфлікт із 
установками маркетингової стратегії. Саме в системі збуту концентрується 
результат всієї маркетингової діяльності. Тому, навіть добре розроблена й 
правильно розрахована стратегія маркетингу може провалитися, якщо система 
збуту не відповідає поставленим завданням.  
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК УМОВА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Одним із головних напрямів підвищення конкурентоспроможності 
підприємств є впровадження інноваційних технологій. Під інновацією (англ. 
іnnovatіon – нововведення, нововведення, новаторство) ми розуміємо "інвес-
тицію в новацію". Новація (лат. novatіon – зміна, відновлення) являє собою 
якесь нововведення, якого не було раніш. Відповідно до цивільного права 
новація означає угоду сторін про заміну одного укладеного ними зобов'язання 
іншим, тобто цей результат є новація [3, c.72]. 

Інновація є реалізованим, на ринку результатом, отриманим від вкла-
дення капіталу в новий продукт чи операцію (технологію, процес). При реалі-
зації інновації, запропонованої до продажу, відбувається обмін "гроші-інно-
вація". Кошти, отримані підприємцем (продуцентом, інвестором-продавцем) у 
результаті такого обміну, по-перше, покривають видатки по створенню і 
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продажу інновацій, по-друге, приносять прибуток від реалізації інновацій, по-
третє, виступають стимулом до створення нових інновацій, по-четверте, є 
джерелом фінансування нового інноваційного процесу. Отже, можна сказати, 
що інновація виконує такі три функції: відтворювальну; інвестиційну; 
стимулюючу.  

Відтворювальна функція означає, що інновація являє собою важливе 
джерело фінансування розширеного відтворення [4, c.85]. Грошовий виторг, 
отриманий від продажу інновації на ринку, створює підприємницький 
прибуток, що виступає джерелом фінансових ресурсів і одночасно мірою 
ефективності інноваційного процесу. 

Прибуток, отриманий за рахунок реалізації інновації, може 
використовуватися також і як капітал. Цей капітал може направлятися на 
фінансування як всіх інвестицій, так і конкретно нових видів інновацій. Таким 
чином, використання прибутку від інновації для інвестування складає зміст 
інвестиційної функції інновації. 

Одержання підприємцем прибутку за рахунок реалізації інновації прямо 
відповідає цільовій функції будь-якого комерційного господарюючого 
суб'єкта. Цей збіг служить стимулом підприємця до нових інновацій; спонукає 
його постійно вивчати попит, удосконалювати організацію маркетингової 
діяльності, застосовувати більш сучасні прийоми управління фінансами 
(реінжінірінг, бранд-стратегія, бенчмаркінг та ін.). Усе перераховане вище 
складає зміст стимулюючої функції інновації [4]. 

Отже, саме інноваційна модель розвитку стає фундаментом, який 
забезпечує економічну міць фірми, її конкурентоспроможність на ринку. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ ЗА ДОПОМОГОЮ ERP-СИСТЕМИ 

Сучасний бізнес все більше характеризується скороченням часу на 
прийняття рішень і, отже, зростаючими вимогами до повноти і пропускної 
здатності інформаційної системи підприємства.  

Домінуюча роль функцій обліку та контролю покладена в основу 
концепції інформаційних систем типу системи планування ресурсів 
підприємства – ERP-системи: в її основі лежить принцип створення єдиного 
сховища даних, в якому міститься вся інформація, накопичена підприємством 
у процесі ведення господарської діяльності [1, c. 270].  

Основними рисами систем є емерджентність і гомеостазіс. Ці риси 
повною мірою притаманні інформаційним системам [2, c. 12]. 

Поява і впровадження ERP-систем зумовлена багатьма факторами:  
– розбіжність аналітики по даних про господарські опреції, які подаються 
різними підрозділами. Наприклад, програмний комплекс з обліку 
продажів в роздрібі налаштований по підрозділам, адміністративні 
витрати в бухгалтерії – на основі валових показників, а керівництво 
компанії висловлює бажання бачити розрахунки на основі АВС; 

– критичне кількість локально використовуваних інформаційних систем. 
Наприклад, продажі мережі магазинів враховуються в одній програмі; 
склад – в іншій; бюджетування ведеться засобами Excel; зарплата – в 1-С 
і т. д.  

– відсутність у головної компанії детальної інформації про діяльність 
підрозділів.  

Отже, щоб ліквідувати розбіжність аналітичних даних, подвійне введення 
даних, потрібно створити потрібну підприємству деталізацію на стадії аналізу 
даних за допомогою адаптованої ERP-системи.  
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ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ  

СУМНІВНИХ БОРГІВ  
 

На сучасному етапі розвитку ринку товарів і послуг як в Україні, так і 
закордоном, учасники мають право укладати угоди про купівлю-продаж з 
можливістю відстрочки платежів. У зв’язку з цим формується дебіторська 
заборгованість підприємства – сума заборгованостей дебіторів – контрагентів 
даного підприємства. Невчасна сплата зобов’язань дебіторами підприємства 
чи нездійснення платежів призводить до пошуків шляхів покриття можливих 
втрат. Для цього існує механізм створення резерву сумнівних боргів, сума 
якого зменшує первісну вартість поточної дебіторської заборгованості, і у 
фінансовій звітності відображається лише залишкова вартість дебіторської 
заборгованості – чиста реалізаційна вартість. Формування резерву сумнівних 
боргів на підприємстві зумовлюється дотримання такого принципу 
бухгалтерського обліку як обачність [4].  

Порядок створення резерву сумнівних боргів встановлено Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», за-
твердженим наказом Міністерством фінансів України від 08.10.99 р. № 237 [1].  

Відповідно до П(С)БО 10, створення резерву сумнівних боргів є 
необхідним за таких двох умов [2]: 

1. Якщо товари (продукція, роботи, послуги) реалізовуються на умовах 
подальшої оплати або на умовах товарного (комерційного) кредиту. 

2. Якщо дебіторська заборгованість є комерційною. 
Разом з тим існують такі ситуації, коли резерв сумнівних боргів можна не 

створювати [2]: 
1. Підприємство має іншу (не комерційну) дебіторську заборгованість, яка 

списується з балансу з відображенням збитків у складі інших операційних витрат. 
Отже, ця заборгованість при настанні терміну безнадійності має бути списана в 
дебет субрахунку 944, оминаючи рахунок 38 "Резерв сумнівних боргів". 

2. Підприємство має заборгованість від тих покупців, яким продає 
товари (роботи, послуги) виключно на умовах передоплати. 
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3. Якщо за торговими дебіторами у звітному періоді закривається 
дебетове сальдо розрахунків. 

4. На підприємствах роздрібної торгівлі і підприємствах, що надають 
послуги, виконують роботи за готівковий розрахунок без відображення 
дебіторської заборгованості в обліку. 

Для визначення величини резерву сумнівних боргів передбачено 
використання одного з методів – застосування абсолютної суми сумнівної 
заборгованості чи застосування коефіцієнта сумнівності [1]. Підприємство 
самостійно обирає один із методів розрахунку резерву, що фіксується у наказі 
про облікову політику. 

Варто зазначити, що незважаючи на рекомендації нормативних до-
кументів щодо створення резерву сумнівних боргів, багато українських 
підприємств відмовляються це робити, адже створення резерву супроводжу-
ється низкою подій, що можуть негативно впливати на господарську діяль-
ність підприємства: 

− з обороту вилучаються кошти, які можна було б спрямувати у інші 
сфери діяльності; 

− залучаються додаткові трудові ресурси для створення резерву; 
− занижується валюта балансу; 
− зменшується інвестиційна привабливість підприємства. 
Проте для зовнішніх користувачів формування резерву сумнівних боргів 

має позитивне значення, оскільки вони мають змогу бачити реальну картину 
фінансового стану підприємства.  
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СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ОСНОВНЕ 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Споживчий і глобальний характер сучасної економіки здійснює 
позитивний вплив на динаміку розвитку логістичної діяльності. Але в умовах 
жорсткої цінової конкуренції підприємства вимушені вживати заходів щодо 
підвищення рівня ефективності своєї діяльності, зокрема в сфері транспор-
тування і складування запасів та управління інформаційними потоками, тобто 
в системах матеріальної та інформаційної логістики. 

Ефективність функціонування будь-якої управлінської системи значним 
чином залежить від якості інформаційного забезпечення. В сучасній інформа-
ційно-інтелектуальній економіці саме інформація, а не запаси, є визначальним 
чинником ефективності. Інформаційне забезпечення логістичного управління 
являє собою цілеспрямоване збирання й опрацювання інформації, необхідної 
для забезпечення управління логістичною діяльністю підприємства. В 
інформаційному забезпеченні управління логістичною діяльністю система 
бухгалтерського обліку відіграє провідну роль, адже вона не лише є джерелом 
інформації про фінансово-майновий стан і результати функціонування 
підприємства, але й дає змогу менеджерам отримати своєчасну, оперативну і 
систематизовану інформацію про більшість видів господарської діяльності 
підприємства, зокрема і логістичної. 

За кожним із видів логістики (заготівельна, виробнича, збутова, 
складська, транспортна тощо) залежно від стадій технологічного процесу 
визначається організація та методика бухгалтерського обліку операцій, 
пов’язаних з такими процесами. На кожній стадії логістичного процесу 
використовуються значні обсяги як оперативної, так і систематизованої 
інформації, здебільшого обліково-аналітичного характеру. 

Таким чином, бухгалтерський облік послідовно і системно супроводжує 
логістичний процес, формуючи при цьому систему його інформаційного 
забезпечення. 

Взаємозв’язок бухгалтерської та логістичної інформації на цьому техно-
логічному ланцюжку дає змогу збирати і аналізувати всю необхідну 
інформацію, яка стосується підприємства для забезпечення безперервного 
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логістичного процесу, а також дозволяє підприємству адекватно реагувати на 
різноманітні потреби ринку. Особливості кожного з видів логістики та їх 
взаємозв’язок з бухгалтерським обліком за стадіями технологічного процесу, 
пов’язаних з господарськими операціями на підприємстві, подані у табл. 1. 

 
Таблиця1 

Сформована в системі господарського обліку інформація,  
яку використовують в інформаційному забезпеченні управління 

логістичною діяльністю 
Вид логістики Бухгалтерська інформація для здійснення логістичних операцій 

Логістика запасів і 
складська логістика 

Вартість запасів та їх залишки на складах, перелік матеріально 
відповідальних осіб, вартість браку, дані про внутрішнє 
переміщеннями запасів та інвентеризацію тощо. 

Збутова логістика 
Обсяги реалізованої продукції (в натуральних та кількісних 
вимірниках), дані про повернення продукції, тари чи упаковки, 
стан розрахунків за реалізовану продукцію тощо. 

Транспортна 
логістика 

Витрати палива, обсяги затрачання запчастин та експлуатаційних 
матеріалів, митні платежі, витрати на вантажо-розвантажувальні 
роботи, страхування вантажу, вартість транспортних послуг тощо.  

 
Отже, система бухгалтерського обліку тісно пов’язана з кожним із видів 

логістики. Тому на підприємствах необхідно створювати єдиний 
інформаційний простір, тобто єдину базу даних, що сприятиме усуненню 
дублювання операцій і підвищення рівня опрацювання інформації та надання 
її відповідним користувачам для прийняття управлінських рішень.  
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ 

В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

В умовах сучасної ринкової економіки все більшої ваги набуває вчасний 
товарообіг. Для забезпечення та утримання каналів збуту підприємства 
змушені реалізовувати товари із відстрочкою платежів, що вимагає 
ефективного управління та жорсткого контролю для збереження фінансової 
стійкості підприємства, що призводить до уповільнення платіжного обороту.  

Важливою особливістю сільського господарства є те, що операційний 
цикл тут визначають природно-кліматичні умови. Таким чином, характерна 
особливість сільськогосподарського виробництва – велика тривалість 
виробничого циклу, часті перерви у процесах праці, а отже неспівпадіння часу 
виробництва та робочого періоду. Дана особливість впливає на періоди 
реалізації товару та оплати за нього.  

Основним законодавчим актом, який регулює облік дебіторської 
заборгованості є П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Згідно з ним 
дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованостей дебіторів 
підприємству на певну дату. При цьому дебіторами є всі юридичні та фізичні 
особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми 
грошових коштів[3]. 

Основною метою управління дебіторською заборгованістю є мінімізація 
термінів її погашення та зменшення розмірів простроченої заборгованості. 
Також важливим є не просто зменшити дебіторську заборгованість, а й не 
втратити покупців і збільшити обсяги реалізації. Управління дебіторською 
заборгованістю передбачає вибір певної дисконтної та кредитної політики для 
своїх покупців, шляхи повернення боргів і зменшення безнадійної 
заборгованості, а також вибір умов продажу, що забезпечать гарантоване 
надходження коштів[2]. 

Ефективність системи управління дебіторською заборгованістю 
визначається рівнем контролю стану розрахунків по підприємству та аналізу 
співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості, так як значне 
перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій 
стійкості і робить необхідним залучення додаткових джерел фінансування[1].  
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Для зменшення ризику несплати боргу одним чи кількома дебіторами, 
необхідно орієнтуватись на більшу кількість споживачів. В сучасній 
економічній літературі виділяють такі основні способи оптимізації сум 
дебіторської заборгованості: продаж рахунків дебіторів факторинговій 
компанії або банку; виставляння рахунку покупцям одразу ж при продажу 
великої кількості товару; страхування кредитів для захисту від значних 
збитків з безнадійних боргів; контролювання співвідношення кредиторської і 
дебіторської заборгованостей; формування системи штрафних санкцій за 
прострочене виконання зобов'язань контрагентами. Також покращення 
дебіторської заборгованості може реалізуватися шляхом пропонування 
передоплати та створення резерву сумнівних боргів[4]. Тому досить важливим 
є визначення основних (ключових) етапів формування політики управління 
дебіторською заборгованістю: 

- аналіз дебіторської заборгованості сільськогосподарського 
підприємства у попередньому періоді; 

- формування принципів кредитної політики, яка передбачить 
формування системи спеціальних кредитних умов, формування стандартів 
оцінки покупців і диференціація умов надання кредиту; 

- формування процедури інкасації дебіторської заборгованості; 
- забезпечення використання на підприємстві сучасних форм обліку 

дебіторської заборгованості. 
Алгоритм управління дебіторською заборгованістю включає в себе: 

аналіз складу та структури, дослідження її достовірності, правильності 
оформлення; оцінку частки дебіторської заборгованості в майні та сумі 
оборотних активів, визначення впливу дебіторської заборгованості на рівень 
ліквідності та стан платоспроможності. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАРАХУВАННЯ, СПЛАТИ  
ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ В ОБЛІКУ 

 
З метою збереження суверенітету і територіальної цілісності держави, а 

також відновлення обороноздатності України в серпні 2014 року уряд 
запровадив військовий збір. Кошти, які надходять до бюджету від цього 
податку, призначені для фінансування потреб оборони України, тому 
своєчасна та повна сплата цього збору є надзвичайно важливою. Саме тому 
вивчення проблем нарахування та сплати військового збору є актуальним. 

Законом України ,,Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”, який набрав 
чинності з 01.01.2015 р., внесено зміни до Податкового кодексу України 
(надалі – ПКУ) у частині оподаткування військовим збором. Відповідно до п. 
161 Розділу ХХ Перехідних положень ПКУ оподаткування військовим збором 
подовжено до набрання чинності рішення Верховної Ради України про 
завершення реформи Збройних Сил України [4].  

Ставка збору становить 1,5% від об'єкта оподаткування. Відповідно до змін 
ПКУ розширено перелік об’єктів, що підлягають оподаткуванню збором. Так, з 1 
січня 2015 року об'єктом оподаткування військовим збором є і такі види доходів 
як проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші пасивні доходи, сплачені 
резидентами України; доходи від надання резидентам або нерезидентам в 
оренду; доходи від продажу рухомого та нерухомого майна, доходи від 
відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі акцій українських 
емітентів; доходи, отримані як внески та премії на страхування і перестраху-
вання ризиків на території України; доходи страховиків-резидентів; інші доходи; 
доходи від спадщини, подарунків, виграшів, призів. 

Таким чином, оподаткуванню військовим збором підлягає загальний 
місячний (річний) оподатковуваний дохід, який також оподатковують 
податком на доходи фізичних осіб [2, с. 202]. Проте, на відміну від податку на 
доходи фізичних осіб, базою оподаткування є повністю розмір загального 
доходу, який не зменшується на суми єдиного соціального внеску чи будь-
яких інших пільг. 

Важливим питанням є не лише порядок нарахування та сплати військо-
вого збору, а й відображення його у бухгалтерському обліку. Так, у Плані 
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рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 
операцій підприємств і організацій та Інструкції про його застосування не 
передбачено окремого субрахунку щодо обліку військового збору [1, с. 251]. 
Тому підприємства та організації здебільшого відображають облік військового 
збору по субрахунку 642 “Розрахунки за обов’язковими платежами” як інші 
платежі. Суму нарахованого збору необхідно відображати за кредитом суб-
рахунку 642 в кореспонденції з дебетом відповідних рахунків з яких стягується 
збір, а сплата збору відповідно відображається по дебету субрахунку 642. 

На сьогодні не має законодавчо-нормативного акту, який регламентує 
бухгалтерський та податковий облік з нарахування та сплати військового 
збору. Також, варто зазначити, що немає й окремої форми звітності для 
звітування по нарахуванні і сплаті військового збору. Відображення 
податковим агентом загальної суми доходу, з якого утримано військовий збір 
за звітний період, передбачено у податковому розрахунку форми № 1ДФ 
“Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 
платників податку, і сум утриманого з них податку” [3]. Визначену суму збору 
слід перераховувати до бюджету за правилами, встановленими для податку на 
доходи фізичних осіб.  

Враховуючи вище сказане, необхідно якнайшвидше доопрацювати та 
вдосконалити законодавчо-нормативну базу щодо справляння військового 
збору, відображення його в обліку, що полегшить роботу бухгалтерської 
служби. Адже, військовий збір є важливим елементом надходжень до 
бюджету, особливо в такі важкі часи для нашої країни. 
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НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТУ  
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА МСФЗ 

 
В сучасних умовах господарювання гостро актуалізувалось питання 

достовірності даних фінансової звітності та повноти її представлення 
користувачам для прийняття управлінських рішень. Це зв’язано з процесами 
переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності ( далі – МСФЗ) в 
Україні.  

Зокрема це стосується звіту про фінансові результати, який допомагає не 
лише зрозуміти, а й спрогнозувати результати діяльності підприємства, що 
становлять найбільший інтерес для реальних і потенційних користувачів 
фінансової звітності. 

Одним з напрямів впровадження міжнародної практики складання даного 
звіту є узгодженість між його показниками як внутрішня, так і зовнішня 
стосовно основних форм річної фінансової звітності. 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за МСФЗ 
забезпечує правильність інформації за такими показниками на дату балансу: 
1) ф. №1 «Звіт про фінансовий стан» – рядок 1420 «Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)»;2) ф. №3 «Звіт про рух грошових коштів» (непрямий 
метод) – рядок 3500 «Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 
оподаткування»;3) ф. №4 «Звіт про власний капітал» – рядок 4100 «Чистий 
прибуток (збиток) за звітний період»; 4) ф. № 5 «Примітки до річної 
фінансової звітності» – розділ V «Доходи і витрати» за всіма рядками. 

За МСБО 1 «Подання фінансової звітності» суб’єкт господарювання 
повинен розкривати характер та суму статей доходів і витрат окремо, якщо їх 
значення є суттєвим [1]. 

Розглянемо суттєвість показників, розкритих у звіті про фінансові 
результати на прикладі ПАТ «Хмільницька швейна фабрика «Лілея» (таблиця 
1). Показники відображених доходів і витрат у звіті про фінансові результати 
є суттєвими, адже їхній рівень перевищує межу суттєвості, прописану в наказі 
про облікову політику підприємства ( 1000грн). Показники, які за питомою 
вагою нижче 1%, але суттєвістю, більшою за 1000 грн., можуть, на наш 
погляд, не відображатися у звіті про фінансові результати за вимогами МСФЗ: 
інші доходи, інші витрати та витрати з податку на прибуток. Таке стосується і 
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п’ятого розділу приміток до річної фінансової звітності щодо прозорого 
уявлення інших доходів та інших витрат підприємства.  

 
Таблиця 1  

Суттєвість показників звіту про фінансові результати на прикладі 
ПАТ «Хмільницька швейна фабрика «Лілея» 

Значення 
показника у: 

Назва показника 
тис. грн. % 

Рівень 
суттєвості 
за наказом 

про 
облікову 
політику 

(тис. грн.) 

Врахування суттєвості 
показника при 

складанні звіту за 
МСФЗ 

Доходи 
Чистий дохід від реалізації 
продукції 11971 95,0 1,0 + 

Інші операційні доходи 597 4,7 1,0 + 
Інші доходи 28 0,3 1,0 -,+ 
Разом 12596 100 х х 

Витрати 
Собівартість реалізованої 
продукції 10282 79,4 1,0 + 

Адміністративні витрати 1368 10,6 1,0 + 
Витрати на збут 681 5,2 1,0 + 
Інші операційні витрати 548 4,2 1,0 + 
Інші витрати 38 0,3 1,0 -,+ 
Витрати з податку на 
прибуток 40 0,3 1,0 -,+ 

Разом 12957 100 х х 
 
Однак керівництво компанії приймає самостійне рішення щодо втілення 

чи не втілення означених показників у звіті залежно від користувачів звіту про 
фінансові результати.  

Отже, складання звіту про фінансові результати за МСФЗ надає можли-
вість українським компаніям відображати його показники з урахуванням 
суттєвості як у абсолютному виразі, так і у відносному на регулятивних 
підставах. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ 

 
Роздрібна торгівля – це сфера підприємницької діяльності з реалізації 

товарів або надання послуг на підставі усного чи письмового договору 
купівлі-продажу безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного 
некомерційного використання. 

Підприємства роздрібної торгівлі перебувають переважно на спрощеній 
системі оподаткування, яка передбачає зниження податкового навантаження 
та стимулювання малого підприємництва. Така система може застосовуватися 
як юридичними, так і фізичними особами, які повинні зареєструватися 
платниками єдиного податку за умови відповідності певним умовам. Так, 
суб'єкти господарювання в сфері торгівельної діяльності, які застосовують 
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, відносяться переважно 
до таких груп платників єдиного податку [1]: 

1) перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують 
працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з 
торговельних місць на ринках і обсяг доходу яких протягом календарного 
року не перевищує 300000 гривень; 

2) друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську 
діяльність з надання послуг, продаж товарів, за умови, що протягом 
календарного року кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах 
не перевищує 10 осіб, а обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень; 

3) третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують 
працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 
відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб'єкти господарювання будь-
якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг 
доходу не перевищує 20000000 гривень. 

Підприємці, які перейшли на спрощену систему оподаткування, 
сплачують єдиний податок і звільняються від наступних податків: податок на 
прибуток, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, 
податок на майно. Єдиний податок надходить до місцевого бюджету і 
встановлюється для платників першої – другої груп у відсотках до розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 
(звітного) року. Так, місячна ставка податку для першої групи платників 
єдиного податку – у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної 
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плати (в 2015 році це 121,8 грн.); для другої групи платників єдиного податку –  
у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати (в 2015 році 
243,6 грн.). Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи 
встановлюється у розмірі: 1) 2 відсотки доходу – у разі сплати податку на 
додану вартість; 2) 4 відсотки доходу – у разі включення податку на додану 
вартість до складу єдиного податку [1]. 

Звітність платників єдиного податку складається з: декларації єдиного 
податку (для платників 1 і 2 груп вона є річною, а 3 групи – квартальною), 
звітності по єдиному соціальному внеску (річна тa щомісячна у випадку, якщо 
є найняті працівники), форми 1-ДФ (квартальна, якщо проводилися виплати 
фізичним особам).  

Якщо в трудових відносинах з підприємцем перебуває найнята особа, то 
сплачується єдиний соціальний внесок. Так, із зарплати робітників утримуються 
3,6%, а ставка нарахування залежить від класу професійного ризику 
виробництва. Роздрібна торгівля відноситься до 5 класу і відповідно ставка 
нарахування на заробітну плату становить 36,8 %. Крім того, платники єдиного 
податку сплачують єдиний соціальний внесок за себе в розмірі не менше 34,7 % 
від мінімальної зарплати (в 2015 році – 0,347 *1218 = 422,65 грн.) [2]. 

Із заробітної плати найманих працівників роботодавець зобов’язаний 
також утримувати податок на доходи фізичних осіб (ставка якого 15 %) і 
військовий збір (ставка 1,5 %).  

Не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування фізичні 
особи, які займаються такими видами діяльності: роздрібний продаж 
підакцизних товарів (алкоголь, сигарети, пиво), торгівля виробами з 
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння та інше [1]. У разі здійснення 
таких видів діяльності підприємці можуть перебувати лише на загальній 
системі оподаткування і повинні обов’язково застосовувати для здійснення 
розрахункових операцій реєстратори розрахункових операцій, які мають бути 
зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку. При цьому щоденно 
друкують на реєстраторах розрахункових операцій фіскальні звітні чеки і 
зберігають їх у Книгах обліку розрахункових операцій. Такі підприємці 
зобов’язані оплатити ліцензію, акцизний податок, єдиний соціальний внесок 
та податок на доходи фізичних осіб. 
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ПОНЯТТЯ ВИТРАТ У ЗАРУБІЖНІЙ ТА ВІТЧИНЯНІЙ 
ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ 

 
Будь-який вид економічної діяльності пов'язаний із здійсненням певних 

витрат. На сьогодні єдине загальновизнане тлумачення змісту категорії 
«витрати» відсутнє, оскільки економічна сутність цієї категорії різна з точки 
зору різних наукових підходів. 

Трактування поняття “витрат” у зарубіжній та вітчизняній економічній 
думці наведено у табл. 1.  

 
Таблиця 1 

Підходи провідних вчених до трактування категорії «витрати»  
Автор Визначення витрат 

Трактування поняття «витрат» у зарубіжній економічній думці 

Фандель Г. Витрати – це затрати факторів виробництва у вартісному вираженні 
[4, с. 13]. 

Друрі К. Витрати – це засоби, які витрачені для отримання доходів [2, с. 23] 
Хоргрен Ч. і 
Фостер Дж. 

До витрат відносять використані ресурси або гроші, які потрібно 
заплатити за товари та послуги [4, с. 13]. 

Макконнелл К., 
Кемпбелл Р. і 
Брю С. 

Економічні витрати – витрати, які фірма повинна здійснити, або ті 
доходи, які вона повинна забезпечити постачальнику ресурсів для 
того, щоби відволікти ці ресурси від використання в альтернативних 
виробництвах [4, с. 14]. 

Шим Д.К. та 
Сігел Д.Г. 

Витрати підприємства – обсяг використаних ресурсів підприємства у 
грошовому виражені для досягнення певної мети [8, с. 15] 

Ентоні Р. та  
Ріс Дж. 

Витрати- представлена у грошовому виразі величина ресурсів, які 
використовуються з певною метою[9, с. 311]  

Трактування поняття «витрат» у вітчизняній економічній думці 

Бутинець Ф. Ф. 
 Витрати – це вираження у грошовій формі поточних витрат – 
трудових, матеріальних, фінансових та інших видів ресурсів – на 
виробництво продукції [1, с. 98] 

Ільченко Л.  
 

Витрати – це сума вартостей використаних ресурсів, що зменшує 
суму отриманого від реалізації продукції доходу, а отже, і розмір 
власного капіталу [3, с. 19] 
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Продовження табл. 1 

Автор Визначення витрат 

Нападовська Л.  
 

Витрати – використання (відтік) грошових коштів і одночасно – це 
зменшення економічної вигоди протягом звітного періоду або 
збільшення зобов’язань підприємства, що призводить до зменшення 
капіталу [6, с. 241] 

Скрипник М.  
 

Витрати – це частина використаних ресурсів, яка при визначенні 
прибутку підприємства за звітний період ставиться у відповідність з 
визначеними доходами [5, с. 312] 

Філіп  
(Попович) Л.  
 

Витрати – виражена в грошовому вимірнику сума спожитих в  
процесі господарської діяльності економічних ресурсів  
підприємства або збільшення його зобов’язань [7, с. 210] 

 
Отже, підходи до визначення поняття “витрат” є дуже різнонаправлені та 

різноманітні. Дефініції різних авторів важко звести до єдиного тлумачення. 
Відсутність єдиного наукового підходу до трактування зазначеної категорії 
зумовлена тим, що в основі визначення лежать різні за метою вартісні оцінки. 
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МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ В ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ 

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 
 

Однією із найважливіших економічних категорій є витрати, що 
визначають формування ціни кінцевого продукту, а ефективне управління 
витратами забезпечує зростання прибутку підприємства та його вартості. 
Управління витратами реалізовується через застосування відповідних 
функцій, систем та методів управління.  

Звично, на підприємствах застосовують традиційні методи обліку 
витрат (позамовний чи попередільний), які не враховують витрат з позиції 
об’єкта управління. Світова практика свідчить, що новітні методики обліку та 
калькулювання витрат є більш ефективними. Основні методи обліку та 
калькулювання витрат, які застосовують у вітчизняній та світовій практиці 
наведено на рис.1. 

До поширених за кордоном, але менш відомих у нас належать методи 
ABC, кайзенкостинг, таргет-костинг тощо.  

Згідно з методом АВС (облік витрат за видами діяльності) діяльність 
підприємства розглядають як сукупність процесів або робочих операцій. 
Додаючи усі здійснені витрати за кожним процесом і господарською 
операцією, визначають суму витрат за певний період чи на виготовлення 
конкретного виду продукції. Застосовуючи АВС, спершу визначають перелік 
та послідовність робіт на підприємстві, розподіляючи складні робочі операції 
на найпростіші, розраховуючи при цьому споживання ресурсів [1, с. 189]. 

Метод АВС реалізовують в декілька етапів, зокрема, визначають 
основні види та напрями діяльності, групують витрати за видами діяльності, 
створюючи центри відповідальності із визначенням носіїв витрат для кожного 
центру відповідальності. З урахуванням потреб продукту в кожному виді 
діяльності, розподіляють витрати на продукт з кожного центру витрат.  

Метод АВС передбачає поділ операцій на 4 групи: операції на рівні 
одного виробу, партії виробів, певного виду продукції та на рівні 
підприємства. Ця система створює ефективний механізм для управління 
накладними витратами [2, с. 34]. 

Практика застосування методу калькулювання кайзен-костинг почалася 
у Японії, а зараз поширена на підприємствах США та Європи. Метод кайзен-
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костинг слугує механізмом зниження та управління витратами, він 
реалізується через вдосконалення формування витрат шляхом залучення до 
цього процесу усіх працівників, як управлінців, так і робітників. Такий підхід 
забезпечує можливість кожному причетному до виробництва працівнику 
зробити внесок у зниження витрат.  

 

 
Рис. 1. Методи обліку та калькулювання витрат 

Методи обліку та калькулювання витрат 

Вітчизняна практика Зарубіжна практика 

Попередільний 

Позамовний (використовують 
при масовому виробництві 
однорідної продукції) 

Нормативний (облік витрат за 
нормами, відхиленнями від 
норми та змінами норм) 

Директ-костинг (неповних витрат) 

Стандарт-костинг (нормативний метод) 

Метод АВС (калькулювання за видами 
діяльності) 

Кайзер-костинг (постійне зниження 
витрат) 

Директ-костинг (використовують на 
великій кільності підприємства) 

Кост-кілінг (калькуляція максимального 
зниження витрат) 

Таргет-костинг (матод управління за 
цільовою ціною) 

LCC аналіз (розрахунок витрат за етапами 
життєвого циклу) 

Система «Точно в термін» (стимулює 
зниження собівартості) 

CVP-аналіз (аналіз витрати – обсяг 
виробництва – прибуток, визначення 
критичних точки виробництва) 

Бенчмаркінг (порівняння витрат з 
кращими зразками) 
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Система обліку витрат таргет-костинг формується на основі цільової 
ціни – тієї, яку готові заплатити споживачі. Спершу визначають найбільш 
прийнятні ціни на продукт та його вигляд для споживачів, а тоді згідно з цими 
критеріями розробляють виріб. За цим методом калькулювання собівартості 
здійснюється в декілька етапів. Зокрема, досліджують конкурентів та 
споживачів продукту, визначають вимоги споживача щодо ціни та інших його 
характеристик. Певні вироби можуть мати особливості, які вимагають 
додаткових витрат, що також визначається попередньо. На наступному етапі 
згруповують інформацію щодо формулювання вартості та процесів. 
Інженерно–технічний персонал розробляє виріб, який підлягає безперервному 
вдосконаленню.  

Аналіз методів обліку витрат показав, що на підприємствах України 
застосовують традиційні класичні їх види. Одним із найбільш поширених 
методів є стандарт – костинг, який застосовується у великій кількості 
вітчизняних підприємств. Світовий досвід показує, що застосування новітніх 
методик обліку та інструментів зниження витрат є доцільним та ефективним.  
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ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 
 

В сучасних умовах господарювання підприємства наявність значних 
розмірів дебіторської заборгованості знижує ліквідність його активів, 
негативно впливає на фінансову платоспроможність, вилучає грошові кошти з 
обороту, що призводить до погіршення його фінансового стану та зниження 
результативних показників діяльності. Тому дієва організація розрахунків 
підприємства з дебіторами є необхідною для підвищення платоспроможності 
підприємства та збільшенню оборотності його активів. 
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Створення ефективної системи контролю за якістю обліку розрахунків з де-
біторами вимагає розробки чіткої та досконалої класифікації дебіторської забор-
гованості, що надасть змогу накопичувати інформацію про розрахунки з дебі-
торами в обліку підприємства з різними рівнями її деталізації та узагальнення. 

Дебіторську заборгованість відповідно до П(С)БО 10 залежно від 
платоспроможності дебіторів поділяють на сумнівну та безнадійну, проте 
науковці класифікують цю заборгованість і за наявністю інших ознак: 
очікуваним терміном погашення, способом виникнення, забезпеченістю, 
формою погашення тощо [2]. 

На думку багатьох фахівців класифікація дебіторської заборгованості на 
довготермінову і поточну є неоднозначною. Одні фахівців вважають такий 
поділ важливим інструментом фінансового аналізу, а з точки зору інших – 
класифікація дебіторської заборгованості, є умовною, а отже, не є необхідною. 
Ми підтримуємо точку зору економістів-вчених, які пропонують класи-
фікувати дебіторську заборгованість за певними ознаками, адже, це важливо 
для отримання обґрунтованих висновків після проведеного фінансового 
аналізу [1]. На основі опрацьованих матеріалів таких вчених, як: М.Д. Білик, 
Т.М. Малькова, І.О. Бланк та поданого ними поділу дебіторської заборго-
ваності в залежності від ознаки, відобразимо у вигляді схеми класифікацію 
дебіторської заборгованості (рис. 1) [3]. 

 

 
 
Водночас необхідно зазначити, що класифікація дебіторської заборго-

ваності здійснюється обліковцями суто в межах рахунків, передбачених 
Планом рахунків, або ж лише за однією певною ознакою. 

ВИДИ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

За очікуваним 
терміном 
погашення 

За способом 
виникнення 

За забезпе- 
ченістю 

За контра- 
гентами 

За формою 
погашення 

За реальним 
терміном 
погашення 

Короткострокова 

Довгострокова
ва 

Термінова 

Прострочена 

Відстрочена 

Товарна 

Інша 

Забезпе- 
чена 

Незабез-
печена 

Вітчиз- 
няні 

Іноземні 

Моне- 
тарна 

Немоне- 
тарна 

 Короткострокова 

Довгострокова
ва 

Термінова 

Прострочена 

Відстрочена 

Рис. 1. Схема розширеної класифікації дебіторської заборгованості 
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Отже, правильна класифікація дебіторської заборгованості буде сприяти 
покращенню діагностики заборгованості підприємства, орієнтуючись на 
більш глибоке дослідження та причини її виявлення, з іншого боку, стає 
орієнтованою на підвищення ефективності управління боргами підприємства. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Сучасні умови господарювання вимагають здійснення ефективного 

управління підприємствами для забезпечення їх стабільного функціонування 
та розвитку. Необхідність обліку за центрами відповідальності для промис-
лових підприємств з метою підвищення ефективності управління зумовлена 
можливістю підвищення точності та адресності облікових показників, що їх 
надає облік відповідальності порівняно з традиційною системою обліку. 
Таким чином, обґрунтована організація обліку за центрами відповідальності є 
однією з необхідних передумов його ефективного здійснення. Вирішення 
поставленого завдання неможливе без розуміння видів і класів центрів 
відповідальності, що можуть бути використані при організації обліку за 
центрами відповідальності.  

Огляд різних підходів до класифікації центрів відповідальності дав змогу 
виокремити такі їх види відповідно до ознак їх класифікації: центри затрат, 
центри доходів, центри прибутку та центри інвестицій. Однак вчені розхо-
дяться щодо трактування класифікаційної ознаки наведеного розподілу. Так, 
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Друрі К. [2, с.48] – визначає ознаку класифікації як типи центрів відпові-
дальності; Нападовська Л.В. [5, с.576], – відмінності у характері відпові-
дальності менеджерів; Керімов В.Е. [4, c.49-53], – обсяг повноважень і 
відповідальності. Адамов Н.А., Чернишев В.Е. зауважують на можливість їх 
розподілу на основні і обслуговуючі центри відповідальності [1, с. 161], а Ке-
рімов В. Е. пропонує їх розподіляти на основні центри та допоміжні центри  
[4, c.49-53]. Враховуючі особливості виробничих процесів машинобудівних 
підприємств зауважимо на доцільність виокремлення основних, допоміжних і 
обслуговуючих центрів відповідальності за ознакою «завдання та функції 
центру відповідальності». Це дасть змогу більш повно врахувати специфіку 
показників, що будуть доцільні для управління за результатами діяльності 
центру, а також наблизити перелік процедур їх збору, накопичення та 
контролю ближче до специфіки діяльності таких центрів.  

Карпова Т.П. [3, c.147] пропонує розподіл центрів відповідальності по 
відношенню до внутрішньогосподарського механізму на госпрозрахункові і 
аналітичні центри. Так, госпрозрахункові центри відповідальності зазвичай 
збігаються з місцями виникнення затрат, їм притаманний контроль в момент 
виникнення затрат; аналітичні не пов'язані системою внутрішніх госпрозра-
хункових відносин, вони передбачають систему контролю за окремими 
затратами [3, c.147]. У розвиток наведеного підходу зауважимо: його 
застосування створить підстави для об’єднання встановлених особливостей 
для місць виникнення затрат (зміст, класифікація, місце в організаційній 
структурі підприємства) із госпрозрахунковими центрами відповідальності. 
Це дає змогу більш раціонально і органічно виокремити їх у структурі 
підприємства при здійсненні обліку за центрами відповідальності.  

За результатами дослідження пропонується така класифікація центрів 
відповідальності для промислових підприємств, для яких характерна 
наявність основних, обслуговуючих та допоміжних виробничих процесів та 
цехової структури організації виробництва (табл. 1): 

Таблиця 1 
Класифікація центрів відповідальності для промислових підприємств 
Ознака класифікації Види центрів відповідальності 

1. За обсягом 
повноважень і 
відповідальності: 

- центри затрат; 
- центри доходів; 
- центри прибутку; 
- центри інвестицій. 

2. За завданнями та 
функціями центру 

- основні;  
- допоміжні; 
- обслуговуючі. 

3. За відношенням до 
структури підприємства  

- такі, що співпадають з межами структурних відділів; 
- такі, що не співпадають з межами структурних відділів. 
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Продовження табл. 1 

Ознака класифікації Види центрів відповідальності 
4. По відношенню до 
місць виникнення 
затрат  

- прості, які співпадають з місцями виникнення затрат. 
- об’єднані (функціональні) – об’єднують декілька місць 
виникнення затрат.  
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ  
В СЕКТОРІ ПРИВАТНОГО (МАЛОГО) БІЗНЕСУ 

 
В сучасних умовах ринкової економіки сфера приватного бізнесу з 

скороченим обліком дуже широка. Але не зважаючи на це, скорочений облік 
має як ряд позитивних рис так і негативних, що зокрема стосується і 
лізингових операцій. Лізингові операції у суб’єктах малого бізнесу мають 
широке використання, оскільки малі підприємства для свого функціонування 
потребують основні засоби, можливості на придбання яких у деяких 
підприємств немає, тому виходом є отримання основних засобів в оренду. 

Розвиток теорії обліку лізингових операцій сприяли праці таких відомих 
вчених і обліковців: В.Г. Швець, Ф.Ф. Бутинця, С.В. Голова, Г.П. Гобничої, 
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Н.І. Дорош, І.К. Дрозд, В.М. Івахненка, Л.Г. Ловінської, О.І. Коблянської,  
М.Р. Лучка, М.В. Кужельного, В.С. Рудницького, В.В. Сопка, М.Г. Чумаченка. 
Серед зарубіжних авторів згадані питання розглядались у наукових працях 
М.І. Баканова, В.В.Ковальова, В.Ф. Палия. Проте деякі питання з обліку 
лізингових операцій потребують додаткового дослідження. 

Лізингові операції у суб’єктах малого бізнесу мають широке викорис-
тання, оскільки малі підприємства для свого функціонування потребують 
основні засоби, можливості на придбання у деяких немає, тому виходом є 
отримання основних засобів в оренду. Відповідно до ПСБО 14 «Оренда» – це 
угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за 
плату протягом погодженого з орендодавцем строку [2]. 

Вирішуючи дилему оренди (лізингу) або придбання у власність окремих 
видів матеріальних і нематеріальних цінностей, що входять до складу 
оновлених основних засобів підприємства, варто виходити з переваг і 
недоліків орендних операцій.  

Для суб'єктів малого і середнього підприємництва лізинг забезпечує такі 
переваги: 

– стовідсоткове кредитування, яке не потребує негайного початку 
платежів; договір підписується на повну вартість, а лізингові платежі є 
поточними і, як правило, починають сплачуватися після постачання 
майна або пізніше; 

– контракт за лізингом отримати набагато простіше, ніж позику; 
– до лізингових операцій залучаються великі кошти банківських 
установ, страхових, акціонерних та інших товариств; 

– лізинг привабливий також можливістю, яка надається суб'єктам 
малого підприємництва, що не мають достатнього капіталу для купівлі 
обладнання, отримати його шляхом оренди, крім того, на вигідніших 
умовах, ніж за контрактами купівлі-продажу; 

– можливість через лізинг сучасних і високопродуктивних технічних 
засобів не тільки оперативно реконструювати виробництво, а й 
спрямовувати зекономлені кошти на інші потреби [1]. 

Основними недоліками оренди (лізингу) є: 
– кількість учасників лізингової угоди більша, ніж при купівлі майна за 
рахунок позики, тому операції відрізняються досить складною 
організацією; 

– на підготовку фінансової лізингової угоди може знадобитися більше 
часу, ніж на підготовку контракту на купівлю; вищі можуть бути і 
адміністративні витрати, тому вважається, що ціна лізингу може бути 
нижчою або дорівнювати ціні позики тільки за наявності певних 
податкових пільгу [3].  
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Порівнюючи недоліки та переваги, щоб дійти до оптимального рішення 
щодо доцільності здійснення лізингових операцій у сфері приватного бізнесу, 
можна стверджувати, що використання орендованих основних засобів є дуже 
економною стороною, оскільки дозволяє отримати більше можливостей 
розвитку підприємства за рахунок зекономлених коштів при використанні 
лізингу та постійної заміни морально застарілих активів на більш нові, без 
великих втрат. 

Тому при оцінюванні, слід базуватись на таких критеріях :  
– порівняння справедливої вартості основних засобів з сумою понесених 
витрат на лізингову угоду по цьому ж основному засобі; 

– вплив інфляції на сектор лізингових цін та вартість орендованих 
активів; 

– науково-технічний прогрес; 
– податкове законодавство. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО  
ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Одним із важливіших видів ресурсів підприємств, який дозволяє їм 

ефективно функціонувати, є інтелектуальний капітал. Він, на рівні підпри-
ємства, трансформується у нематеріальні активи і є специфічним видом його 
основного капіталу, облікові операції з яким необхідно належним чином 
організувати та контролювати. 
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Зважаючи на те, що у системі управління нематеріальними активами 
підприємства задіяні різні його підрозділи, то для належної організації облі-
кового процесу діяльність цих структурних одиниць необхідно відповідним 
чином регулювати та координувати. З цією метою на підприємстві необхідно: 

– утворити експертну комісію підприємства з питань управління 
нематеріальними активами та визначити її функції. До цих функцій 
можуть належати: розгляд документації та прийняття рішення щодо 
зарахування на баланс до складу нематеріальних активів придбаних 
або створених об’єктів; обґрунтування рішення щодо термінів їх 
використання та методу амортизації; надання пропозицій стосовно 
доцільності переоцінювання, ліквідації чи продажу, інвентаризації 
нематеріальних активів і ін.; 

– забезпечити достовірне формування первісної вартості нематеріальних 
активів на рахунку 15 «Капітальні інвестиції». З цією метою до субрахун-
ку 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів» необхідно, 
насамперед, розробити детальну класифікацію та кодування статей 
аналітичного обліку капітальних інвестицій на придбання та самостійне 
створення нематеріальних активів і передбачити чіткий порядок відкрит-
тя аналітичних рахунків для нагромадження інвестиційних витрат, як 
складових первісної вартості об’єктів нематеріальних активів;  

– встановити порядок зарахування на баланс нематеріальних активів. У 
цьому контексті необхідно передбачити порядок використання типових 
форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у 
складі нематеріальних активів [1], розробити і затвердити додаткові 
форми документів, що слугуватимуть підставою для зарахування на 
баланс нематеріальних активів та встановити порядок їх заповнення; 

– визначити форми облікових регістрів та порядок присвоєння реєстра-
ційних (інвентарних) номерів обліковим об’єктам нематеріальних 
активів. З цією метою доцільно передбачити використання спеціальних 
описів інвентарних (реєстраційних) карток та описів реєстраційних 
(інвентарних) номерів нематеріальних активів;  

– розробити, затвердити та використовувати на підприємстві форми 
первинних документів для оформлення результатів нарахування амор-
тизації, дооцінювання, знижки та інших операцій з нематеріальними 
активами, для яких не передбачені типові форми документів;  

– обрати форму обліку (журнальну, комп’ютерну тощо), передбачивши 
облікові регістри для системного аналітичного та синтетичного обліку 
нематеріальних активів і забезпечення формування звітної та аналітич-
ної інформації для внутрішніх і зовнішніх користувачів; 
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– призначити відповідальних за використання та забезпечити надійне 
зберігання документації на право використання нематеріальних 
активів, зокрема патентів, ліцензійних договорів, ліцензій, креслень, 
комп’ютерних програм і ін.; 

– визначити форми облікових регістрів (описів) та порядок здійснення 
оперативного обліку і контролю використання нематеріальних активів 
у підрозділах підприємствах; 

– забезпечити систематичне проведення та відображення в обліку ре-
зультатів інвентаризацій нематеріальних активів. Для цього необхідно 
розробити відповідні методики щодо порядку проведення та оформ-
лення інвентаризаційних документів, призначати робочі інвентари-
заційні комісії та забезпечити їх роботу, своєчасно розглядати 
результати інвентаризації тощо; 

– у випадках виникнення у підприємства зобов’язань щодо сплати роялті 
юридичним особам або громадянам, необхідно передбачити критерії 
(показники, формули тощо), порядок їх нарахування, документального 
оформлення, обліку витрат, терміни оплати, оподаткування, контролю 
платежів тощо. Аналогічно, за наявності умов отримання доходів у 
вигляді роялті, слід передбачити порядок взаємодії із ліцензіатом, 
аналітичного та синтетичного обліку і контролю отримання коштів; 

Отже, належна організація бухгалтерського обліку операцій з нема-
теріальними активами є важливою передумовою забезпечення дієвого конт-
ролю ефективного використання підприємством своїх фінансових ресурсів. 
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МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ТОРГІВЛІ 
  
Одним із основних завдань обліково-аналітичного забезпечення в системі 

управління інвестиційними проектами є оцінка результатів їх реалізації.  
На сьогоднішній день, питання формування та визначення результатів 

реалізації інвестиційних проектів неодноразово піднімалося в багатьох 
наукових та методичних працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Однак, що 
стосується обліково-аналітичної сторони цього питання та пов’язаних з нею 
проблем, то це питання на достатньому рівні не висвітлено.  

На відміну від поточної діяльності підприємств торгівлі, результат якої 
визначається у вигляді фінансових показників на періодичній основі, 
результат реалізації інвестиційного проекту може бути представлений 
показниками різного характеру, а часовий період для його визначення може 
мати різну тривалість. 

Такий характер показників, які застосовуються для оцінки результату 
реалізації інвестиційного проекту зумовлений, передусім, характером цілей, 
що висуваються перед ним. 

На підставі проведеного аналізу економічної літератури [1-3], можна 
виділити дві групи показників, що використовуються для оцінки результатів 
реалізації інвестиційного проекту. Перша група – це фінансові показники, які 
використовуються для оцінки реалізації інвестиційного проекту, друга – це 
нефінансові показники. 

Нефінансові показники здебільшого носять індивідуальний характер та 
залежать від цілей інвестиційного проекту. Наприклад, ціллю інвестиційного 
проекту з будівництва власної трансформаторної підстанції та лінії для передачі 
електроенергії від електромережі залізниці до логістичного центру торговельної 
компанії є забезпечення безперебійної роботи холодильного та іншого склад-
ського обладнання. Зрозуміло, що виміряти фінансовий результат від реалізації 
такого інвестиційного проекту, на момент його завершення, неможливо, оскіль-
ки досить важко оцінити економічні вигоди та спрогнозувати експлуатаційні 
витрати, пов’язані із обслуговуванням трансформаторної підстанції на протязі 
періоду її корисної експлуатації. Тому, в даній ситуації, для оцінки результату 
реалізації такого інвестиційного проекту доцільно, наприклад, використо-
вувати показник вчасності виконання проекту. 
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Наведений приклад із проектом з будівництва підстанції частково 
демонструє недоліки фінансових показників, які використовуються для оцінки 
результатів інвестиційних проектів. Зауважимо, що фінансові критерії багато-
разово піддавались критиці в багатьох працях вітчизняних та зарубіжних 
вчених. Однак, більшість висвітлених недоліків стосувались методичної 
сторони їх обчислення.  

Поряд із цим існує цілий ряд інших недоліків, яким приділено менше 
уваги, зокрема це недоліки методичного характеру, які пов’язані із збором 
інформації для розрахунку цих фінансових показників.  

В першу чергу, необхідно відмітити, в основі розрахунків даних 
фінансових показників покладено співставлення видатків грошових коштів 
(інвестицій) та надходжень грошових коштів або фінансових результатів від 
реалізації інвестиційного проекту. Тому, для розрахунку даних показників, 
поряд із інформацією про обсяг вкладених інвестицій, необхідно володіти 
інформацією про фінансовий результат проекту чи про обсяг надходження 
грошових коштів, які генеруватиме даний проект. Однак, не усі інвестиційні 
проекти носять суто комерційний характер і реалізовуються з метою 
отримання прямих економічних вигод. Відтак, інформація про надходження 
грошових коштів чи фінансовий результат може бути відсутня як така. Відтак 
визначити дані фінансові показники неможливо.  

Окрім цього, існує ще один важливий момент, який стосується визна-
чення фактичних значень окремих фінансових показників після завершення 
реалізації інвестиційного проекту. Зокрема, наприклад, багатьох користувачів 
цікавить фактична окупність інвестиційного проекту, для визначення якої 
потрібно забезпечити збір та обробку інформації як під час реалізації проекту 
так і після його завершення. В даній ситуації необхідно врахувати два 
моменти. По-перше, це функціонування обліково-аналітичного забезпечення, 
здатного забезпечити збір та обробку необхідної інформації як на етапі 
реалізації інвестиційного проекту так і після його закриття. Звісно, що тут 
мова йтиме про тривалі часові періоди, на протязі яких, в підприємства, що 
реалізувало інвестиційний проект, може змінюватись облікова політика, 
програмне забезпечення для ведення обліку, організаційна структура обліко-
во-аналітичних, планово-економічних служб, що може в певній позначитися 
на зборі та обробці такої інформації. 

По-друге можуть виникати труднощі з ідентифікацію економічних вигод 
від реалізації інвестиційного проекту. Наприклад розрізнити, в окремих 
випадках, де грошовий потік забезпечуються в результаті реалізації 
інвестиційного проекту, а де поточною діяльністю, а де взагалі, в результаті 
реалізації інших проектів, фактично неможливо.  
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Поряд із цим необхідно зауважити, що майбутні результати від реалізації 
проекту, не залежать від команди проекту, а залежать від менеджерів, що уп-
равляють поточною діяльністю торговельного підприємства. Тому, нелогічно 
здійснювати прив’язку до інвестиційного проекту результатів проектної та 
післяпроектної (поточної) діяльності торговельного підприємства. 

У зв’язку із цим, пропонуємо результат інвестиційного проекту роз-
глядати за підсумками його реалізації, не враховуючи при цьому, майбутніх 
економічних вигод від його реалізації. Відповідно, в даній ситуації, постане 
питання, використання критеріїв для оцінки результатів реалізації інвести-
ційного проекту. На нашу думку, тут потрібно виходити від завдань, які 
поставлені перед командою проекту, особами, відповідальними за прийняття 
рішень про фінансування проекту, наприклад, спонсор проекту.  

Звісно, що набір критеріїв для оцінки результатів реалізації інвести-
ційного проекту залежатиме як від змісту проекту так і суб’єктивної думки, 
осіб відповідальних за його фінансування. Однак, в більшості випадків, при 
оцінці ходу реалізації інвестиційного проекту звертають увагу на такі речі: 1) 
вчасність виконання робіт за проектом; 2) повнота виконання необхідного 
обсягу робіт, які передбачені планом інвестиційного проекту; 3) дотримання 
бюджету інвестиційного проекту.   

Загалом поєднання цих трьох компонент, дасть в повній мірі 
дотриматись комплексного підходу в процесі визначення та оцінки 
результатів реалізації інвестиційного проекту.  
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ОСОБЛИВОСТІ СПИСАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ  
ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ ПРОДАВЦЯ БЕЗНАДІЙНОЇ 
ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, 

ПОСЛУГИ  
 
Часто при непогашенні дебіторської заборгованості (далі – ДЗ) 

виникають розбіжності в трактуванні правил списання такої заборгованості, 
що може привести до виникнення помилок в обліку та звітності. Безнадійна 
ДЗ – поточна ДЗ, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником 
або за якою минув строк позовної давності [3].  

Згідно статті 256 ЦКУ строк позовної давності – це строк, у межах якого 
особа може звернутися до суду з вимогою захисту своїх прав та інтересів. В 
ст. 258 ЦКУ зазначено, що загальна позовна давність – три роки. Також ст. 
259 ЦКУ вказує на те, сторони можуть домовитись (у письмовому вигляді) 
про збільшення строку позовної давності [2]. Позовну давність починають 
виміряти з дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення свого 
права. Коли дати погашення боргу не всановлено, перебіг строку позовної 
давності починається з дня, коли в кредитора виникає право висунути свої 
вимоги боржнику (ч. 5 ст. 261 ЦКУ) [2]. У бухгалтерському обліку безнадійну 
заборгованість списують двома способами: 1) використовюючи раніше 
нарахований резерв сумнівних боргів; 2) прямим списанням ДЗ на інші 
витрати операційної діяльності [4]. Загальний алгоритм списання ДЗ за 
товари, роботи, послуги є досить простим (рис.1), проте існують особливості 
щодо використання резерву сумнівних боргів. 

В п. 11 П(С)БО 10 вказано, що поточна ДЗ, щодо якої створення резерву 
сумнівних боргів не передбачено, у разі визнання її безнадійною списується з 
балансу з відображенням у складі інших операційних витрат. Звідси робимо 
висновок: резерв сумнівних боргів можна використовувати для списання лише 
тих заборгованостей, під які його було створено.  

Тобто у разі, коли сума боргу перевищує розмір резерву сумнівних боргів, 
ми спочатку використовуємо весь резерв, а потім суму заборгованості, що за-
лишилася, списуємо на інші операційні витрати. При цьому резерв не створюють 
під ДЗ, призначену для продажу, придбану, та яка не є фінансовим активом 
(тобто погашення цієї заборгованості не принесе підприємству коштів) [4]. 
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Проте, якщо резерв сумнівних боргів сформовано за методом «засто-
сування коефіцієнта сумнівності», що спирається на визначення середньої 
питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості у сумі 
дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду, вказаному в п. 8 
П(С)БО 10, то безнадійну ДЗ можна списати за його рахунок, навіть якщо під 
таку заборгованість не було створено резерву.  

 

 
Рис. 1. Загальний алгоритм списання дебіторської заборгованості за товари, роботи, 

послуги на підприємстві 
 
У податковому обліку правила дещо складніші, і не завжди заборго-

ваність, визнана в бухгалтерському обліку безнадійною, зможе потрапити до 
податкових витрат. 

1 правило – спиcати до податкових витрат можна безнадійну ДЗ за товари 
(роботи, послуги), для якої було створено резерв сумнівних боргів. 

2 правило – до податкових витрат відностять лише безнадійну ДЗ, яка має 
одну з ознак, зазначених в пп. 14.1.11 ПКУ. 

3 правило – витрати за безнадійною ДЗ можна визнати в сумі, що не 
перевищує розміру резерву. 

4 правило – якщо безнадійна ДЗ виникла в результаті негосподарських 
операцій, то списати її до податкових витрат доволі ризиковано.  
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Згідно пп. 14.1.257 ПКУ сума заборгованості одного платника податків 
перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку 
позовної давності вважається безповоротною фінансовою допомогою [1]. 

В п. 11 П(С)БО 10 вказано, що сума відшкодування раніше списаної 
безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших 
операційних доходів [3].  

Отже, при виникненні необхідності списання безнадійної дебіторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги на підприємстві, важливим є раціо-
нальне поєднання особливостей облікової політики конкретного підприємства 
(а саме способу визначення величини резерву сумнівних боргів та коефіцієнта 
сумнівності) та вимог державного регулювання. 
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ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
В УМОВАХ ДИНАМІЧНОЇ ЗМІНИ СЕРЕДОВИЩА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Основні засоби відіграють важливу роль в обліку будь-якого госпо-

дарюючого суб’єкта, оскільки вони становлять найбільшу питому вагу у 
структурі активів підприємств. Усі основні засоби, без винятку, мають певний 
строк корисного використання, тому всі підприємства мають справу із 
особливостями визначення строку їх корисного використання [2].  

На даний час строк корисної експлуатації об’єкта основних засобів 
визначається суб’єктами господарювання самостійно виходячи з власних 
міркувань. У зв’язку з цим виникає значний рівень суб’єктивізму при 
здійснені такої оцінки. Законодавчо-нормативні акти, що регулюють ведення 
обліку основних засобів на підприємстві не містять критеріїв чи алгоритмів 
визначення строку використання основних засобів.  

Визначення самого поняття наведено у П(С)БО 7 “Основні засоби”, 
згідно з яким: “строк корисного використання (експлуатації) – очікуваний 
період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися 
підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) 
очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг)” [1].  

Це означає, щоб встановити строк експлуатації для певних основних 
засобів потрібно мати деякі технічні навики. Саме тому ці завдання мають 
вирішувати відповідні спеціалісти, які відповідають за експлуатацію об’єкта 
основних засобів [3].  

Положеннями П(С)БО 7 встановлено такі фактори впливу на формування 
строку корисного використання:  

– моральний знос (внаслідок технічного прогресу або зміни попиту на 
продукцію); 

– очікуваний фізичний знос; 
– правові або аналогічні обмеження щодо використання об’єкта 

(наприклад, строк оренди передбачений угодою, або законодавство, 
що визначає граничний строк безпечної експлуатації певних об’єктів). 

Враховуючи відсутність чітких критеріїв щодо визначення майбутнього 
морального чи фізичного зносу, дуже складно встановити строк корисної 
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експлуатації об’єктів основних засобів відштовхуючись лише від цих 
факторів. А беручи до уваги різноманіття об’єктів основних засобів впливати 
на визначення строку корисної експлуатації можуть і інші фактори, які 
залежатимуть як від виду основних засобів, так і від особливостей діяльності 
підприємства.  

Оскільки середовище функціонування підприємства постійно змінюється 
внаслідок впливу зовнішніх та внутрішніх чинників, варто зазначити, що при 
встановленні строку корисної експлуатації об’єкта необхідно відштовхуватися 
від сучасних умов. Адже критерії для встановлення терміну експлуатації для 
одного і того ж виду основних засобів сьогодні і через кілька років можуть 
істотно відрізнятися. 

Податковий кодекс України прописує мінімальні строки експлуатації з 
погляду податкового законодавства. У податковому обліку амортизація на-
раховується потягом строку корисного використання об’єкта, встановленого 
платником податків, але не меншого від мінімально допустимого строку, чітко 
регламентованого для кожної групи основних засобів. Для бухгалтерського 
обліку не встановлено жодних обмежень щодо встановлення строків 
корисного використання. Проте для зручності на підприємстві найчастіше 
застосовують строки визначені ПКУ. 

Оскільки строк корисного використання (експлуатації) визначають 
виходячи з корисності об’єкта для конкретного підприємства, він може бути 
коротший, ніж нормативний (технічний, економічний) строк експлуатації.  

Важливим моментом також є те, що крім загального визначення об’єкта 
основних засобів, саме строк корисного використання може бути ключовим 
критерієм для ідентифікації одного об’єкта як сукупності різних об’єктів з 
різними строками корисного використання.  

Основною метою визначення строку корисного використання основних 
засобів є виявлення можливих резервів ефективнішого їх використання, 
розробка заходів щодо покращення їх прибутковості, оптимізація витрат та 
доходів по основних засобах та аналіз правильності нарахування амортизації.  
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ФОРМУВАННІ  
СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

 
Необхідність ведення соціально-відповідального бізнесу набуває все 

більшої актуальності серед суб’єктів господарювання. У зв’язку із глобаліза-
цією світової економіки, її динамічним розвитком зросла значущість пробле-
ми забезпечення прав людини та її трудових відносин з працедавцем, вирі-
шення екологічних проблем регіону та соціальних проблем суспільства, що в 
результаті дали поштовх до збільшення кількості суб’єктів економічної 
діяльності, котрі мають на меті вести бізнес з урахуванням критеріїв со-
ціальної ефективності. 

Ведення соціально відповідального бізнесу потребує відповідних інст-
рументів інформаційного забезпечення. Такими інструментами є соціальний 
облік та нефінансова звітність.  

Соціально орієнтований бухгалтерський облік – це процес виявлення, 
вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі 
користувачам достовірної та неупередженої інформації про стан і результати 
фінансування соціальних програм [3]. 

Одним із аспектів конкурентоспроможності підприємства на ринку є його 
спосіб ведення бізнесу в умовах забезпечення соціальної відповідальності, 
оскільки така спрямованість зміцнює довіру серед працівників колективу до 
керівництва, а також підвищує репутацію серед зовнішніх зацікавлених сторін, 
зокрема серед інвесторів, покупців, партнерів. 

Ведення соціально орієнтованого бухгалтерського обліку в Україні не є 
обов’язковим, проте поряд з фінансовою, податковою та статистичною 
звітністю можна впровадити соціальну звітність.  

Оскільки недоцільно виділяти окремий вид соціальноекономічного обліку, 
задовольняти групи зацікавлених осів повинен саме бухгалтерський облік. До 
зацікавлених осіб, з одного боку, необхідно віднести власників і менеджерів, а з 
іншого – осіб, на яких спрямована соціальна відповідальність підприємства 
(працівники, їхні спілки та об’єднання, суспільство). 

На сьогодні в Україні відсутня нормативно-правова база регулювання 
соціального обліку, тому вітчизняні підприємства змушені звертатись до між-
народних стандартів: Серія стандартів АА 1000, GRI «Глобальна ініціатива 
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звітності», Глобальний договір ООН, SA 8000, Серія стандартів ISO 14000, 
ISO 26000. В Україні серед підприємств найбільш привабливими є 
міжнародний стандарт GRI, Глобальний договір ООН та ISO 26000, оскільки 
вони охоплюють найповніший перелік показників, які характеризують 
соціальний аспект ведення діяльності. 

Міжнародні стандарти соціально відповідального бізнесу включають 
наступні напрями визначення показників у формуванні соціальних звітів: 

- трудові відносини – основна та додаткова заробітна плата, інші заохо-
чувальні та компенсаційні виплати 

- охорона праці та безпека на робочому місці – витрати підприємства на 
оснащення засобами індивідуального захисту а також покращення 
умов праці працівників 

- навчання працівників – витрати на підвищення кваліфікації праців-
ників, на додаткові курси, практичні заняття 

- екологія – витрати підприємства щодо захисту навколишнього 
середовища 

- суспільство – витрати підприємства для підвищення добробуту 
громадян шляхом провадження благодійної діяльності тощо. 

Такі характеристики частково розкриваються у фінансовій звітності 
підприємства, проте вони є недостатніми для задоволення потреб зацікавле-
них осіб. Відповідно, в Україні доцільно сформувати єдину форму соціаль-
ного звіту, який у достатній мірі розкриватиме необхідну інформацію про 
показники стану та результати фінансування соціальних програм. 
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НАПРЯМКИ АДАПТАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДО МІЖНАРОДНИХ 

СТАНДАРТІВ 
 

На сучасному етапі ринкових відносин, бухгалтерський облік є основною 
ланкою інтеграції інформаційних систем управління економікою, оскільки 
формує базу для складання фінансової, податкової та статистичної звітності, 
обчислення податків, оперативного управління господарською діяльністю 
підприємств, для задоволення потреб користувачів інформації різних рівнів 
управління.  

За таких умов головним напрямом розвитку бухгалтерського обліку стає 
інтеграція різних його видів в єдину інформаційну систему господарського 
обліку та адаптація цієї системи до міжнародних стандартів. Також 
потребують вирішення питання постійного підвищення кваліфікації 
бухгалтерів у зв’язку зі змінами у законодавчо-нормативній базі та стрімкому 
розвитку технічного прогресу, удосконалення методології ведення обліку 
суб’єктами малого підприємництва. 

Сучасні національні стандарти бухгалтерського обліку не відображають 
усіх підходів до обліку, моделей оцінки статей фінансової звітності, вимог до 
розкриття інформації, всіх пояснень, які містять МСФЗ.  

Для впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в умовах 
євроінтеграції Україні необхідно вирішити ряд питань: 

- узгодити міжнародні стандарти права з існуючими в Україні П(С)БО 
та створити нормативну базу МСФЗ для усунення подвійної системи 
фінансової звітності (бухгалтерський та податковий облік); 

- загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку України привести 
у відповідність до міжнародних стандартів фінансової звітності з 
встановленням регламенту щодо їх застосування. 

- створити надійну систему управління для складання фінансових звітів 
за міжнародними стандартами фінансової звітності[1].  

Вирішення цих питань дало б змогу на законодавчому рівні впровадити 
методичні рекомендації щодо застосування МСФЗ у співставленні з діючими 
національними стандартами, а також чітко визначити суб’єктів, що змушені в 
обов’язковому порядку застосовувати ці стандарти (або перехід на 
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загальнообов’язкові МСФЗ). Оскільки малі та середні підприємства не можуть 
вести облік та складати звітність, так як великі, в силу своїх економічних 
можливостей, необхідно вдосконалити роботу щодо створення спрощеної 
системи ведення бухгалтерського обліку для окремих суб’єктів  

Зараз в Україні міжнародні стандарти фінансової звітності застосовують 
лише ті підприємства, чиї інвестори зацікавлені у її складанні, а також 
компанії, які співпрацюють з банками, що вимагають застосування цих 
стандартів, або намагаються вийти на міжнародні фондові ринки.  

Актуальною сьогодні також є проблема підготовки кваліфікованих 
спеціалістів у галузі МСФЗ, оскільки кількість бухгалтерів, які володіють 
міжнародними стандартами та мають відповідний сертифікат-підтвердження є 
мізерною. Тому підприємства змушені навчати працівників за свій рахунок 
або залучати консультантів. Вирішенням цього питання могло б стати 
створення в Україні системи підвищення кваліфікаційного рівня для 
бухгалтерів, яка б відповідала стандартам освіти Міжнародної федерації 
бухгалтерів [2]. 

Отже, можна зробити висновок, що доки якість ведення бухгалтерського 
обліку та складання звітності суб’єктів господарювання не дозволить давати 
всебічні та об’єктивні оцінки їх економічному стану, українські компанії не 
будуть цікавими іноземним інвесторам у відношенні справжнього ступеню 
фінансової стійкості, надійності активів та дійсного розміру зобов’язань, 
величини реальних капіталів та обсягів доходів та витрат. 
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ПЕРЕДУМОВИ РЕФОРМУВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ЗАРПЛАТИ 
 
У нинішніх кризових умовах актуальною темою сьогодення є боротьба з 

виплатою заробітної плати за тіньовими схемами, реалізація гарантій оплати 
праці та організація заходів недопущення виникнення заборгованості з 
виплати заробітної плати.  

Нинішня система оподаткування доходів працівників у вигляді заробітної 
плати є досить затратною для підприємницьких структур, адже загальна сума 
податків та зборів (податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний 
внесок, військовий збір тощо) у порівнянні із сумою виплачених на руки 
грошових коштів складає близько 70%. [1] 

Такі умови змушують працедавців вишуковувати різноманітні схеми 
виплати неофіційної зарплати – через виплату в «конвертах», «сірі» схеми – 
оформлення працівників приватними підприємцями, виплату дивідендів, 
оформлення значної суми зарплати на інших працівників тощо. Знову ж таки, 
виплата зарплати в «конвертах» спонукує працедавців до інших правопору-
шень у пошуках готівки для них – через «конвертаційні центри», неоприбут-
кування готівкової виручки, незаконні операції із підзвітними особами тощо.  

У програші залишаються й самі працівники, адже тоді вони не мають 
жодних доказів на підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати та 
трудового стажу. Їхня згода отримувати зарплату «в конвертах» позбавляє їх 
соціального захисту, адже пенсію вони отримуватимуть тільки з офіційно 
нарахованої суми заробітної плати. І головне, в кінцевому підсумку програє 
державний бюджет, адже із неофіційних зарплат не сплачуються податки та 
збори. 

Зменшення податкового тиску на фонд оплати праці започаткувалося із 
2004 року, коли було суттєво зменшено податок на доходи фізичних осіб і 
основна ставка оподаткування склала 15%. Кожного року перед прийняттям 
Державного бюджету України дуже активно обговорюється питання 
зменшення ставок нарахувань єдиного соціального внеску на фонд оплати 
праці, оскільки вони є досить значними (близько 40%). 

І лише у державному бюджеті України на 2015 рік передбачено карди-
нальне зниження ЄСВ для компаній, які істотно підвищать офіційну зарплату 
своїм співробітникам – тобто, по суті, виведуть зарплати з тіні, хоча б 



 72 

частково. Якщо точніше, то в підсумковому документі встановлено такі умови 
для нарахування ЄСВ підприємствами-платниками податків з знижувальними 
коефіцієнтами: 

• загальна база нарахування ЄСВ за звітний місяць в 2,5 рази і більше 
перевищує середньомісячну базу нарахування за 2014, то застосову-
ється понижуючий коефіцієнт 0,4 (або 16,4% від нарахованої зарпла-
ти). У випадку, якщо не перевищує, то платник визначає його шляхом 
ділення середньої бази нарахування ЄСВ за 2014 на загальну базу 
нарахування ЄСВ за відповідний місяць 2015 При цьому, коефіцієнт не 
може бути менше 0,4; 

• середня заробітна плата на підприємстві платника збільшилася 
мінімум на 30% порівняно з 2014; 

• середній платіж на одну застраховану особу після застосування 
коефіцієнта складе не менше 700 грн.;[2]. 

Якщо підприємства виконують три останніх умови, то використовують 
понижуючий коефіцієнт для нарахування ЄСВ. У разі ж виконання всіх умов 
починають платити ЄСВ у розмірі 16,4%. Всі інші підприємства, що не 
відповідають перерахованим умовам, продовжують нарахування та виплати 
ЄСВ за чинними нині нормами, тобто близько 41% від нарахованої зарплати. 

Для компаній, які виконали ці умови, з 1 січня 2016 року під час 
нарахування заробітної плати ставка єдиного внеску буде застосовуватися із 
понижуючим коефіцієнтом 0,6.  

Крім того, планується об'єднати Фонд соціального страхування від нещас-
них випадків на виробництві та професійних захворювань і Фонд соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності, що за оцінками уряду, дасть 
можливість зменшити річну суму адміністративних витрат на 600 млн. грн. 

Передбачено і збільшення штрафів за порушення, пов'язані з порядком 
нарахування ЄСВ, наданням відповідної звітності та несвоєчасною сплатою 
(за це порушення – з 10% до 20%), розширені фінансові санкції щодо підпри-
ємців і посадових осіб за порушення у сфері трудового законодавства, введено 
досить жорсткі санкції за неналежне оформлення трудових відносин із праців-
ником (штраф – більше 36 тис. грн.).Загалом, внесені чіткі зміни до законо-
давства про оплату праці, адміністративне і кримінальне законодавства, які 
сприятимуть легалізації заробітної плати та зайнятості. 

У багатьох високорозвинених європейських країнах (Німеччина, 
Франція, Австрія, Швеція, Бельгія) ставки оподаткування фонду оплати праці 
теж досить високі і становлять від 42% до 56%. Але, по-перше, в цих країнах 
високі пенсії, допомоги по безробіттю, передбачені страховки та інші виплати. 
По-друге, все-таки основне податкове навантаження лягає на людей з доходом 
вище середнього рівня, небагаті ж громадяни платять мінімальні податки.  
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Експерти заявляють, що здійсненими законодавчими змінами зможуть 
скористатися лише близько 10% підприємств та організацій, проте, вважаємо, 
що якщо такі підприємства «покажуть приклад» – підвищать рівень заробітної 
плати, легалізують взаємовідносини із працівниками, збільшать відрахування 
до державного бюджету та спеціальних фондів, то в наступні періоди 
кількість таких підприємств буде лише збільшуватися.  
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ  
 

На сьогоднішній день будь – які розрахунками між підприємствами 
повинні бути відображені на рахунках бухгалтерського обліку. Несвоєчасність 
оплати по розрахунках з реалізації товарів, робіт і послуг призводить до 
виникнення дебіторської заборгованості. 

Дослідженням проблем організації обліку дебіторської заборгованості у 
різні роки займалися такі вітчизняні науковці, як М. Д. Білик, Ф. Ф. Бутинець, 
Б. І. Валуєв, С. Ф. Голов, В. І. Єфіменко, В. М. Костюченко, М. В. Кужельний, 
Ю. Я. Литвин, О. В. Лишиленко, В. Г. Лінник, В. Я. Плаксієнко, В. В. Сопко, 
К. С. Сурніна, Н. М. Ткаченко та багато інших.  

Методологічні засади формування інформації у бухгалтерському обліку 
про дебіторську заборгованість та розкриття даних про неї у фінансовій 
звітності визначені в П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [1]. 

Практичне застосування дебіторської заборгованості тягне за собою ряд 
проблем, а саме: 

1) неефективне розмежування видів дебіторської заборгованості; 
2) непристосованість визначення величини резерву сумнівних боргів в 

практичній діяльності підприємств; 
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3) проблеми в відображенні обліку дебіторської заборгованості в 
облікових регістрах, що зокрема стосується розміщення обліку дебіторської та 
кредиторської заборгованостей в журналі № 3, хоча їх сутність є дзеркально 
протилежна; 

4) неефективне створення системи контролю обліку дебіторської заборго-
ваності, що спричиняє проблему обґрунтованості дебіторської заборгованості 
як загалом так і по окремих видах; 

5) невідповідності та розбіжності обліку дебіторської заборгованості між 
змістом П(С)БО 10 та положенням МСБО. 

Досить важливим питанням обліку дебіторської заборгованості є її 
оцінка. Методи оцінки дебіторської заборгованості повинні забезпечити 
дотримання принципу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – 
обачності, який передбачає «застосування в бухгалтерському обліку методів 
оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань і витрат і 
завищенню оцінки активів і доходів підприємства»[2]. 

Ще однією проблемою можна вважати розмежування понять сумнівної та 
безнадійної дебіторської заборгованості, що пов’язані безпосередньо з 
визначенням граничної суми заборгованостей відповідно до нормативних 
документів підприємства та розрахунку резерву сумнівних борів з якого 
повинні покриватися суми безнадійних боргів. Величину резерву сумнівних 
боргів на даний момент часу розрахують відповідно до П(с)БО10. Методика 
розрахунку не є пристосована для вітчизняних підприємств, тому доцільніше 
проводити розрахунок на підставі статистичних даних. 

З метою надання якісної бухгалтерської інформації про заборгованість 
господарчого суб'єкту, користувачам для прийняття рішень О.М. Колесникова 
пропонує розробити таку форму бухгалтерського обліку дебіторської 
заборгованості, для якої властиві: 

а) наявність єдиного підходу до обліку заборгованості; 
б) високоякісний облік довгострокової дебіторської заборгованості, 

зумовлений наявністю розробки єдиного підходу до реєстрації та обліку 
довгострокової дебіторської заборгованості в системі синтетичних рахунків; 
веденням аналітичного обліку за кожним видом довгострокової дебіторської 
заборгованості в розроблених відомостях аналітичного обліку[3]. 

Таким чином, дебіторська заборгованість повинна мати чітке відображен-
ня в бухгалтерському обліку з відбиттям всіх операцій між підприємствами з 
точки зору реалізації продукції чи надання послуг. Крім того важливим 
елементом є нарахування резерву сумнівних боргів та його безпосереднього 
використання з метою покриття безнадійних заборгованостей. Особливу 
увагу слід приділяти розподілу дебіторської заборгованості на короткостро-
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кову, довгострокову та поточну, оцінювати перспективи забезпечення таких 
заборгованостей з метою уникнення неплатоспроможності покупців і 
замовників. 
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ЗМІНИ ЩОДО НАРАХУВАННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО  
ВНЕСКУ І ВИПЛАТИ ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМИ ДОГОВОРАМИ 

 
Сьогодні податкове навантаження на Фонд оплати праці України 

складається з нарахувань єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ), утримань 
із заробітної плати ЄСВ, податку з доходів фізичних осіб і військового збору, 
та є дуже високим. Усі нарахування та утримання здійснює підприємство, яке 
нараховує і виплачує заробітну плату та виконує функції податкового агента. 
У 2015 році Уряд запропонував зміни щодо зменшення ставки нарахування 
ЄСВ, а також щодо самого розрахунку ЄСВ, намагаючись тим самим 
зменшити податкове навантаження та вивести заробітну плату "з тіні". 

Так, відповідно до п. 3 р. ІІ Закону України Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового 
державного соціального страхування та легалізації Фонду оплати праці від 
28.12.2014 р. № 77-VIII (далі Закон №77), з 1 січня 2015 року при нарахуванні 
заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди 
за цивільно-правовими договорами (далі – ЦПД) ставки ЄСВ застосовують з 
коефіцієнтом 0,4, але у випадку, якщо платник виконує одночасно такі умови: 
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– загальна база нарахування ЄСВ за місяць, у якому нарахована за-
робітна плата та/або винагорода за ЦПД, перевищує у 2,5 рази або 
більша за загальну середньомісячну базу нарахування ЄСВ за 2014 рік; 

– середня заробітна плата по підприємству збільшена мінімум на 30 від-
сотків, порівняно з середньою заробітною платою за 2014 рік; 

– середній платіж на одну застраховану особу після застосування 
коефіцієнта (0,4) не буде меншим ніж 700 гривень; 

– середня заробітна плата загалом по підприємству буде становити не 
менше трьох мінімальних заробітних плат [1]. 

– При виконанні вище перелічених пунктів потрібно дотримуватися 
таких умов: 

– база порівняння повинна містити загальну суму заробітної плати і 
виплат за ЦПД; 

– середньомісячну базу нарахування ЄСВ за 2014 рік необхідно роз-
раховувати без лікарняних; 

– середню заробітну плату при порівнянні необхідно розраховувати або 
на одного штатного працівника, або на одного працівника в еквіва-
ленті повної зайнятості; 

– при знаходженні середнього платежу на одну застраховану особу, 
потрібно обчислювати загальну суму нарахувань на зарплату та 
виплати за ЦПД за пільговою ставкою і ділити на загальну кількість 
осіб, на яких нараховано такі доходи.  

У результаті виконання вище перелічених умов, окрім першої, платник 
має змогу застосовувати знижену ставку. Тоді для її розрахунку необхідно 
загальну середньомісячну базу для ЄСВ за 2014 рік розділити на загальну 
місячну базу відповідного місяця, а потім знайти добуток отриманого 
коефіцієнта та ставки нарахування [2]. 

Не менш важливим є розрахунок ЄСВ у 2015 році. Так, якщо база 
нарахування ЄСВ (за винятком виплат за ЦПД) менша розміру мінімальної 
заробітної плати, установленої законом на місяць нарахування зарплати, то сума 
ЄСВ буде розраховуватися як добуток розміру мінімальної заробітної плати і 
ставки ЄСВ, установленої для відповідної категорії платника ЄСВ. Це правило 
стосується доходів лише штатних працівників, оскільки ЄСВ на зарплату суміс-
ників обчислюють завжди з її фактичного розміру. Крім того, змінено сам 
порядок розрахунку ЄСВ. Раніше ЄСВ нараховували на загальну суму нара-
хованої заробітної палати, а утримували окремо з кожної застрахованої особи. А 
сьогодні потрібно і утримання, і нарахування проводити для кожної особи [3]. 

Отже, такі нововведення Уряду не позитивними. На практиці досить 
важко застосувати одночасно всі умови щодо зменшення ставки ЄСВ. Цим 
можуть скористатися лише великі підприємства, що виплачують високу 
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заробітну плату, або ж поодинокі підприємства, яким у період кризи вдасться 
істотно її підвищити. А зміна розрахунку ЄСВ спричинить лише зайві витрати 
часу бухгалтерів та істотно збільшить втрати підприємства.  
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РОЗВИТОК МЕТОДУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ  

 
Докорінна зміна як зовнішніх, так і внутрішніх умов господарювання 

вітчизняних підприємств, що відбулася вплинула, перш за все, на стиль та 
методи управління. Такі процеси значно вплинули і на методологію управ-
лінського обліку, як важливе інформаційне джерело управління підпри-
ємством. 

Традиційні затратні підходи до управлінського обліку характеризуються 
наступними основними недоліками: 

− не відповідають вимогам сучасного рівня розвитку торгівлі і поси-
лення конкуренції;  

− не задовольняють потребам і можливостям сучасного соціально-
економічного середовища, яке характеризується винятковою орієнта-
цією на кінцевого споживача, підвищенням рівня конкуренції на 
регіональному та міжнародному рівнях; 

− практика управлінського обліку втрачає практичну самостійність, наслі-
дуючи вимоги фінансового обліку, і набуває допоміжного характеру; 
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− управлінський облік практично повністю фокусується на внутрішніх 
аспектах діяльності компанії і не приділяє уваги зовнішньому се-
редовищу бізнесу. 

Внаслідок чого, підприємства торгівлі зіштовхуються з рядом проблем, 
яких можна було б уникнути: 

− дефіцитом топових товарів і, як наслідок, зменшенням обсягу продажу; 
− надлишками запасів за неходовими позиціями і збитками від їх псування; 
− низькою оборотністю запасів і заморожуванням оборотних коштів у 
товарах; 

− зменшенням прибутку і низькою лояльністю клієнтів. 
Різні концепції та підходи передбачають вирішення управлінських завдань з 

різних поглядів. Одним з перспективних шляхів удосконалення механізму 
управління на підприємствах торгівлі є розвиток методу управлінського обліку 
спираючись на теорію обмежень (Theory of constraints (ТOC). 

Перше згадування методу ТА (Throughput accounting) зустрічається в 
роботі Е. Голдратта «The Goal» 1984 р.[1], в якій на прикладі заводу описує 
принципи теорії обмежень, а також її обліковий аспект. 

Результатом імплементації теорії обмежень в систему управлінського 
обліку торговельного підприємства є:  

− система оцінки прибутковості (збитковості) товарних груп, SKU, 
складів, основних клієнтів, торговельних точок і так далі;  

− система інформаційного забезпечення динамічного управління запаса-
ми, яка містить механізми розрахунку ефективності переміщення 
запасів, замовлень постачальникові, поповнення товарних запасів у 
клієнтів і в торгівельних точках, інструменти реагування на сезонні 
коливання попиту; 

− регламент логістики товарних потоків, з точки зору ефективності всієї 
системи, а не з точки зору витрат на перевезення конкретної партії 
товару;  

− ключові показники діяльності (KPI), які дозволяють об'єктивно 
оцінювати ефективність роботи системи дистрибуції; 

− регламент моніторингу потенційно вузьких місць в ланцюжку пос-
тачань, які заважають розвитку бізнесу та варіанти їх використання;  

− методика оцінки економічної ефективності асортименту. Наявність 
ходового товару при мінімальних товарних запасах, забезпечить 
лояльність клієнтів, дозволить збільшити обсяги продажів і при цьому 
не «заморожувати» грошові кошти в товарних запасах. Крім того, 
прискорення оборотності товарів дозволить понизити кредитне 
навантаження та покращити фінансові результати підприємства. 
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Проведений аналіз досліджень Великобританії та США щодо реалізації 
положень теорії обмежень в обліку Т.В. Ельсукова робить висновок, що 
пропозиції приведені в роботах вчених не передбачають фундаментально 
нового методу обліку, але при запровадженні методу приймається новий 
погляд на управління підприємствами і відповідно на обліковий процес. А для 
того, щоб перейти від традиційних принципів обліку до принципів методу ТА 
необхідна зміна парадигми мислення бухгалтерів-аналітиків [2].  

Разом з тим, значна частина актуальних питань, пов'язаних з управлін-
ським обліком на підприємствах, що впроваджують ТОС, все ще не отримала 
в літературі досить комплексного, системного висвітлення та відповідного 
наукового вирішення. Концептуально-методичні питання управлінського 
обліку, заснованого на принципах ТОС, мало вивчені і є новим напрямком у 
вітчизняній науці бухгалтерського обліку. 
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МЕТОДИ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ 

 
Будь-який суб’єкт господарювання намагається максимально обмежити 

свої витрати і видатки задля досягнення максимального фінансового 
результату своєї діяльності, і видатки на сплату податків – не виняток. При 
цьому, більшість підприємців і менеджерів взагалі вважають видатки на 
сплату податків не обов’язковими, не продуктивними, які не приносять 
доданої вартості, тому всякими методами намагаються їх мінімізувати.  

Виділяють три основні підходи мінімізації податкових платежів: ухи-
лення від сплати податків, уникнення податків та податкове планування, з 
яких єдиним легальним є податкове планування – інтеграційний процес 
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раціоналізації господарської діяльності з позиції відповідності діючому 
податковому законодавству та стратегії життєздатності суб'єктів господарю-
вання [1]. Податкове планування ґрунтується на використанні можливостей, 
наданих податковим законодавством, шляхом корегування своєї господар-
ської діяльності і методів ведення бухгалтерського обліку [2]. 

Науковці та практики стверджують про неперервну доцільність здійснен-
ня податкового планування, незалежно від стадії життєвого циклу підприємст-
ва – реєстрації, розвитку, процвітання чи занепаду (банкрутства, ліквідації).  

Ефективність податкового планування значним чином залежить від 
методів, які в ньому використовують. Окремо виділяють методи стратегічного 
та поточного податкового планування. До основних методів стратегічного 
податкового планування належать вибір місця реєстрації підприємства, його 
територіального розташування, юрисдикції, організаційно-правової форми та 
видів діяльності, визначення часток та складу засновників, формування 
внутрішньої організаційної структури фірми. Серед методів поточного 
податкового планування найпоширенішими є вибір облікової політики фірми, 
форм оплати праці працівників, врахування стратегії і тактики під час 
укладання господарських договорів, планування податкових платежів, 
безпосереднє застосування схем з оптимізації податкових платежів тощо. 
Характеристика основних методів податкового планування наведена у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Характеристика методів податкового планування (Джерело: [3]) 
Метод ПП Коротка характеристика 

Зниження бази 
оподаткування 

Використання інструментів податкового планування таким чином, 
щоб зменшити базу оподаткування, на яку нараховується ставка 
оподаткування, і відповідно мінімізувати суму податку до сплати 

Перенесення бази 
оподаткування 

Господарсько-фінансові відносини між підприємствами, одне з 
яких має з певних податків менші ставки, ніж інші, або нульові 
ставки, організовують таким чином, щоб база оподаткування 
зменшувалась у підприємства з більшими ставками податків. 

Заміна форм 
господарських 
відносин 

Заміна господарської операції із високим рівнем оподаткування 
на господарську операцію з нижчим рівнем оподаткування, при 
чому кінцевий економічний результат цих взаємозамінних 
операцій повинен бути однаковим або близьким за змістом. 

Відтермінування 
податкового платежу 

Перенесення моменту виникнення зобов’язань з податків, єдиного 
соціального внеску та ін. платежів перед державою на наступний 
період 

Використання 
територій пільгового 
оподаткування 

Реєстрація об’єкту оподаткування у так званій «податковій 
гавані», де режими оподаткування досить м’які 
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Продовження табл. 1 

Метод ПП Коротка характеристика 
Використання 
нормативних 
положень облікової 
політики 

В наказі про облікову політику підприємства передбачити розділ, 
в якому буде описано порядок ведення податкового обліку на 
підприємстві, або навіть окремо затвердити по підприємству 
положення про облік податкових платежів підприємства 

 
Отже податкове планування є єдиним легальним підходом оптимізації 

податкових платежів підприємства. Ефективність податкового планування 
значним чином залежить від обраних методів його здійснення. 
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МЕТОДИКА ОБЛІКУ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 
ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 
Діяльність лікеро-горілчаних підприємств знаходиться під жорстким 

контролем держави. Це обумовлено особливістю продукції, яку випускають 
такі підприємства та вплив її споживання на здоров’я нації. Жорсткий 
контроль за виробництвом лікеро-горілчаної продукції пов'язаний з 
дотриманням рецептури і встановленням нормативів витрачання матеріальних 
ресурсів. Зважаючи на це, бухгалтерський облік виробничих витрат та 
калькулювання собівартості на лікеро-горілчаних підприємствах повинен 
забезпечувати інформацією для управління виробничим процесом за для 
досягнення наступних цілей: 
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– зменшення собівартості лікеро-горілчаної продукції з метою отримання 
позитивних фінансових результатів діяльності, а також підвищення 
конкурентних позицій підприємства на ринку алкогольної продукції;  

– організації ефективної податкової політики лікеро-горілчаного 
підприємства задля оптимізації оподаткування; 

– дотримання норм та стандартів виробництва лікеро-горілчаної продукції.  
У зв’язку з цим необхідно формувати повний, оперативний інформацій-

ний простір та аналітичний апарат для прийняття обґрунтованих управлін-
ських рішень. Обґрунтування підходу до методики облікового відображення 
витрат та калькулювання собівартості продукції підприємств лікеро-горіл-
чаної промисловості – один з ключових компонентів удосконалення системи 
управління. Ефективне управління виробничою діяльністю підприємств все 
більше залежить від рівня інформаційного забезпечення окремих підрозділів 
та служб.  

Формування механізму управління витратами підприємств лікеро-
горілчаної промисловості пов'язаний із врахуванням галузевої специфіки 
виробництва з використанням таких елементів управлінських рішень, як 
облік , калькулювання, аналіз та нормування витрат. 

Традиційні підходи до бухгалтерського обліку та системи калькулювання 
собівартості продукції лікеро-горілчаних підприємств не забезпечують систе-
му управління всією необхідною інформацією для прийняття ефективних 
управлінських рішень в умовах мінливого економічного середовища.  

Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами 
залежить від чинників, що впливають на собівартість та організацію обліку і 
аналізу складових витрат підприємств лікеро-горілчаної промисловості. До 
них належить: особливості організації виробництва, особливості технології 
виробництва, характер сировини, що використовується, характер продукції 
підприємств лікеро-горілчаної промисловості та особливості облікової політи-
ки щодо обліку витрат.  

Зважаючи на особливості технологічного процесу та системи норма-
тивного регулювання процесу виробництва, а також жорсткі нормативи щодо 
контролю за якістю лікеро-горілчаної продукції на підприємствах даної галузі 
найбільш ефективним є застосування попередільного методу обліку витрат і 
калькулювання лікеро-горілчаної продукції та з використанням елементів 
нормативного методу.  

Інтеграція двох зазначених методів дозволить підвищити ефективність 
управління виробничим процесом. Адже, на підприємствах лікеро-горілчаної 
промисловості процес виробництва готової продукції складається з 5-ти послі-
довних технологічно закінчених переділів, виникає необхідність визначення 
собівартості не тільки готової лікеро-горілчаної продукції, а й напів-
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фабрикатів, особливо за умови, коли частина їх має бути реалізована на 
сторону. Виробничі витрати обліковують у кожному переділі, включаючи 
собівартість напівфабрикатів, виготовлених у попередньому переділі. 

Таким чином, попередільний метод може застосовуватися на підпри-
ємствах з однорідною за вихідною сировиною і характером технології 
масовою продукцією, яка виготовляється в результаті послідовних процесів, 
кожний з яких (або група яких) складає окремий самостійний переділ (фазу, 
стадію) виробництва, що цілком відповідає технології виробництва на 
підприємствах лікеро-горілчаної промисловості. 

У відповідності з методикою застосування попередільного методу, всі або 
деякі прямі витрати відображають в поточному обліку не за видами продукції, 
що виготовляється, а за переділами виробництва.  

Таким чином, застосування попередільного методу дозволяє формувати 
інформацію про понесенні витрати на кожному технологічному етапі виробни-
чого циклу, що є основою для прийняття управлінських рішень, щодо підви-
щення ефективності виробництва та якості продукції. В свою чергу застосування 
нормативного методу обліку витрат дозволяє управляти якістю готової лікеро-
горілчаної продукції та її відповідністю діючим державним стандартам. При 
застосуванні нормативного методу обліку витрат на підприємстві розробляються 
норми, стандарти, стандарті калькуляції як за окремим видом продукції лікеро-
горілчаного підприємства так і за процесами їх виробництва. 
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ПРОБЛЕМА ОБРАННЯ ВАЛЮТИ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ  
ЯК ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРИЙНЯТТЯ  

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Вітчизняні правила ведення бухгалтерського обліку не передбачають 
вибору валюти обліку. Згідно зі ст. 5 Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність»[1] такою валютою може виступати тільки гривня. Але 
оскільки «управлінський облік – процес підготовки інформації, необхідної 
керівництву для потреб внутрішнього менеджменту поточної виробничої 
діяльності підприємства» [2, с. 55], то при виборі валюти управлінського обліку 
керівництво компанії вільне самостійно визначати й обирати її.  
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Вибрати валюту для ведення управлінського обліку, щоб з найменшими 
спотвореннями відображати вартість активів і зобов'язань компанії, в умовах 
волатильного валютного ринку досить складно. Події на фінансовому ринку 
України у звязку з загостренням політичної та воєнної ситуації суттєво 
підірвали віру бізнесу в надійність гривні, а фінансова криза 2008 року – в 
надійність долара.  

Гривня як валюта управлінського обліку має ряд переваг, до яких можна 
віднести уніфікацію для всіх видів обліку, тобто в такий спосіб офіційний 
бухгалтерський облік наближаєтся до реального відображення діяльності 
підприємства; ідеально підходить для підприємств, чия діяльність не пов'язана 
із зовнішньоекономічною; добре підходить підприємствам, що працюють з 
кінцевим споживачем (роздрібна торгівля, послуги). Але все ж в умовах 
інтеграції і нестійкості ринків ризиковано використовувати неконвертовану 
валюту для оцінки бізнесу; нерепрезентативною буде оцінка активів і 
фінансовий результат для іноземного інвестора. 

Долар як валюта управлінського обліку компенсує недоліки гривні і 
ідеально підходить для підприємства, що формує ціни в доларах; зручний для 
підприємства, що веде експортно-імпортну діяльність, зручний іноземному 
інвестору для оцінки бізнесу; часто є реальним платіжним засобом всередині 
країни. Недоліком є трудомісткість переведення гривневих витрат, доходів, 
активів і зобов'язань в долар [3, с. 23]. Хоча цей недолік для підприємств, де 
вже впроваджена ERP-система, зникає. 

Останні, і, мабуть, найбільш цінні, міркування можна отримати з 
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку № 21 «Вплив змін валютних 
курсів». Стандарт вводить поняття функціональної валюти – валюти, що 
використовується в основній економічному середовищі, в якій підприємство 
здійснює свою діяльність. 

При визначенні своєї функціональної валюти (валюти управлінського 
обліку) підприємство повинно враховувати в першу чергу валюту, яка найбільше 
впливає на ціни товарів і послуг (часто це валюта, в якій встановлені ціни і 
проводяться розрахунки за продаж товарів і послуг його виробництва); валюту, 
яка в основному визначає витрати на оплату праці, матеріали та інші витрати, 
пов'язані з наданням товарів і послуг підприємства [4]. 

Наприклад, більшість українських туроператорів продають свої тури в 
доларах / євро, використовуючи для оплати гривні за внутрішнім курсом 
компанії. А практично всі роздрібні магазини торгують за гривні. Таким 
чином, туроператори будуть вести облік в доларах, а ритейл – в гривнях. 

Управлінський облік – частина системи фінансового управління, тому 
вибір валюти управлінського обліку веде до перебудови інших її складових, а 
саме – валюти бюджетів (в першу чергу бюджету доходів і витрат), валюти 
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нормативів, за якими контролюється рівень досягнення оперативних і 
стратегічних цілей. Міжнародні принципи і стандарти обліку вимагають 
враховувати активи відповідно до принципу консервативної «незавишенной» 
оцінки вартості. В умовах, коли реальні активи (основні засоби, запаси, 
дебіторська заборгованість, грошові кошти) дійсно виражаються або 
максимально точно оцінюються валютою, відмінної від облікової, балансова 
оцінка вартості підприємства може бути істотно викривлена.  
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІАГНОСТИКИ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ПОРТОВОЇ ГАЛУЗІ 
 
Якість проведення діагностики економічної безпеки підприємств 

портової галузі значно залежить від своєчасного забезпечення процесу 
управління необхідною достовірною інформацією, яка характеризує процеси 
та явища, що відбуваються на тому чи іншому об’єкті управління. 

У наш час необхідно розуміти важливість створення адекватної потребам 
підприємств портової галузі системи інформаційно-аналітичного забезпечен-
ня, тому що повноцінна стратегія неможлива без створення системи раннього 
виявлення перспективних тенденцій, не тільки зовнішнього, а й внутрішнього 
середовища  

В існуючих наукових працях достатньо серйозно досліджена сутність та 
складові економічної безпеки: С.В. Васильчак, С.М. Ілляшенко, А.В. Коза-
ченко, І.П. Мігус, Г.О. Мінаєв, І.І. Нагорна, Є.О. Олейніков, В.Л. Ортинський, 
С.Ф. Покропивний, Н.В.Прус та ін. Але істотних розробок стосовно 
інформаційно-аналітичного забезпечення підприємств з урахуванням 
галузевих особливостей діяльності не проводилося.  

Взагалі головною метою інформаційно-аналітичного забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємств є добування необхідної інформації для планування 
та проведення конкретних заходів необхідних для попередження певних дій, які 
можуть нанести економічні збитки підприємству. Таким чином, інформаційне 
забезпечення діагностики економічної безпеки будь-якого підприємства (в тому 
числі і підприємств портової галузі) передбачає збір, перевірку, систематизацію 
та обробку даних про зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства. 
Одночасно виявляється сила впливу кожного фактору на рівень економічної 
безпеки та прогнозуються наслідки можливих загроз.  

Основними завданнями здійснення інформаційно-аналітичного забез-
печення для підприємств портової галузі є:  

1) оцінка стану економічної безпеки підприємства портової галузі та 
фінансової надійності його потенційних партнерів;  
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2) визначення інформаційного забезпечення для прийняття управлінських 
рішень відносно співпраці з партнерами в умовах виявлених загроз та небезпек, а 
для конкурентів з метою виявлення стратегії їх діяльності на ринку;  

3) визначення ризиків i потенційних загроз (небезпек), пов’язаних з 
недостовірною обліковою інформацією з метою їх мінімізації;  

4) забезпечення захисту інформації та мінімізації внутрішніх загроз. 
Інформаційна база діагностики формується за допомогою цільового під-

бору даних, яка надходить з численних джерел (рис. 1) і є процесом пере-
творення сукупності даних в інформацію на основі їх аналітичної обробки та 
пристосування для використання в управлінні економічною безпекою під-
приємств портової галузі. 

 

Інформаційно-аналітичне забезпечення діагностики економічної безпеки  
підприємств портової галузі 

   
Зовнішнє середовище  Внутрішнє середовище 

   
- законодавство; 
- нормативна база; 
- офіційні видання, звіти та  
 документи державних чи  
 інших органів і організацій; 
- засоби масової інформації; 
- конференції, презентації,  
 виставки, брошури; 
- спеціалізовані видання; 
- бази даних наукових організацій;  
 фондів, бібліотек, архівів; 
- результати сегментації ринку; 
- інтернет-сайти, тощо. 

 - штатний розпис; 
- звітність підприємства і підрозділів; 
- плани підприємства і підрозділів; 
- діючі інвестиційні та інші проекти; 
- первинні бухгалтерські документи і 
облікові регістри; 

- матеріали ревізій, перевірок; 
- матеріали аудиторських перевірок; 
- матеріали спостережень, тощо. 
 

 

Рис. 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення діагностики економічної безпеки 
підприємств портової галузі 

 
В частині джерел зовнішнього середовища інформаційно-аналітичне 

забезпечення є індивідуальним для кожного підприємства, достовірність та 
достатність його формування напряму залежить від аналітика, що здійснює 
підготовку матеріалів для діагностики. 

Одержана інформація про джерела й носіїв загрози дає можливість 
визначати найбільш ефективні методи впливу й захисту, форми організації 
роботи, а також обирати ті засоби (організаційно-управлінські, господарсько-
правові, оперативно-розшукові та ін.) розв’язання завдання із забезпечення 
економічної безпеки, які за своїми властивостями та якостями дозволяють 
досягти максимального результату за мінімального використання ресурсів. 
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Важливим напрямком у вирішенні питань інформаційного забезпечення 
підприємств портової галузі є визначення аналітичних аспектів розкриття фінан-
сової інформації, методик її аналізу, і обґрунтування рекомендацій, направлених 
на підготовку якісної інформаційної бази на основі структуризації системи 
показників. Звертаючи увагу на вищевикладене можна сказати, що необхідно 
активізувати теоретичні дослідження і розробки методичного забезпечення 
аналітичної компоненти звітності суб’єктів господарювання для посилення 
системності діагностики економічної безпеки підприємств портової галузі. 
 
 
 

Винар Н.Т., Винар Ю.Т. 
магістранти 

Національний університет «Львівська політехніка». 
Науковий керівник – Кіндрацька Г.І. 

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

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ  
ОПЕРАЦІЙНОГО ЛЕВЕРЕДЖУ 

 
В умовах сьогодення результати діяльності підприємств, їх конкуренто-

спроможність, фінансовий стан та фінансова стійкість до змін ринкового се-
редовища в значній мірі залежать від ефективності управління операційними 
витратами підприємства. Адже саме інформація про види, обсяги і поведінку 
витрат дозволяє надати керівництву узагальнюючу оцінку ефективності 
використання ресурсів і визначити резерви збільшення операційного прибут-
ку. Одним із інструментів управління операційними витратами, виробничими 
ризиками та прибутком підприємства в залежності від співвідношення між 
постійними і змінними витратами є операційний леверидж. 

Дослідженню можливостей застосування операційного левериджу, мето-
дики його розрахунку присвячені праці багатьох вітчизняних і зарубіжних 
науковців. Однак, як показав аналіз спеціальної літератури, серед авторів 
немає єдиного трактування як сутності операційного левериджу, так і 
методики його розрахунку.  

Істотно відрізняються і підходи науковців до призначення цього інст-
рументу: Джей К. Шим [1] вважає, що леверидж дозволяє виміряти рівень 
операційного ризику; І.А. Бланк [2] стверджує, що операційний леверидж 
використовується для управління рентабельністю власного капіталу, а  
В.В. Ковальов [3] – для управління валовим доходом та прибутком.  
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Слід зазначити, що в літературі наведені різні методи розрахунку рівня та 
ефекту операційного левериджу. Найпоширенішим методом розрахунку 
ефекту операційного левериджу є так звана «класична модель», яку наводять в 
своїх працях більшість науковців.  

У табл. 1 представлено підходи деяких авторів до розрахунку ефекту 
операційного левериджу.  

 

Таблиця 1 
Порівняльний аналіз методик розрахунку операційного левериджу 

Автор Значення ефекту операційного 
левериджу Формула для розрахунку 

Задаючи той чи інший темп 
приросту обсягу реалізації 
продукції, завжди можна, 
використовуючи вказану 
формулу, визначити, в яких 
розмірах збільшиться сума 
операційного прибутку при 
наявному на підприємстві 
співвідношенні постійних і 
змінних витрат. 

 
 
 

ЕОЛ=      (1) 

З метою управління 
маржинальним прибутком 
підприємства виділено 
наступну формулу для 
розрахунку. 

ЕОЛ=    

(2) 
або 

ЕОЛ =  

З метою виключення впливу 
податкових платежів, які 
включаються в ціну продукції. 
Ця формула найчастіше 
розраховується підприємствами 
торгівлі. 

 
 

ЕОЛ=      (3) 

Бланк І.А.[2] 

В цілях роздільного вивчення 
впливу на операційний 
прибуток приросту обсягу 
реалізованої продукції у 
натуральних одиницях і зміни 
рівня цін на неї пропонується 
наступна формула. 

 
 

ЕОЛ= 
  

(4) 

Лисенко Ю.Г., 
Макаров К.Г. 
[4] 

На величину операційного 
левериджу впливають наступні 
фактори: величина постійних 
витрат, ціна одиниці продукції, 
величина змінних витрат на 
одиницю. 

 
 

       ЕОЛ(1) = ,        (5) 

де f(x) – функція маржинального 
доходу; 

FC – величина постійних витрат. 
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Продовження табл. 1 

Автор Значення ефекту операційного 
левериджу Формула для розрахунку 

 Автори зазначають, що 
величина операційного 
левериджу ще й визначається 
положенням точки 
беззбитковості та обсягом 
реалізації продукції. Таким 
чином, величина операційного 
левериджу прямо пропорційна 
положенню точки 
беззбитковості, тобто чим 
більше значення точки 
беззбитковості, тим більший 
рівень операційного левериджу 
і навпаки. 

 
 

         ЕОЛ = ,        (6) 
Хб = , 

де х – обсяг реалізації, штук; 
Хб – точка беззбитковості, штук; 
С – ціна одиниці продукції; 

Н – змінні витрати на одиницю; 
FC – величина постійних витрат. 

«Класична 
модель 
розрахунку» 

По відношенню до постійних 
витрат відносна зміна прибутку, 
яка супроводжується зміною 
обсягу реалізації, більша, ніж 
відносна зміна обсягу реалізації.  

 
 

ЕОЛ =        (7) 

 

Крім вище перелічених формул існують й інші модифікації формул 
розрахунку ефекту операційного левериджу. Однак, незважаючи на різні 
формули його розрахунку, зміст механізму управління операційним при-
бутком підприємства шляхом впливу на співвідношення постійних і змінних 
витрат залишається незмінним. Тобто незмінним також залишається тверджен-
ня, що ефект операційного левериджу показує на скільки відсотків зміниться 
прибуток підприємства при зміні обсягу реалізації продукції на 1 %. 

Практичне використання запропонованих вище методів розрахунку 
операційного левериджу розглянемо на прикладі та дослідимо, як обраний 
метод розрахунку вплине на кінцевий результат.  

Об’єктом дослідження є Публічне акціонерне товариство «Центральний 
гірничо-збагачувальний комбінат». 

Розрахунок ефекту операційного левериджу ПАТ «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат» наведено в табл. 2. 

Здійснивши розрахунок ефекту операційного левериджу за методиками 
різних авторів, як видно з табл. 2, встановлено, що як його значення та 
інтерпретування неістотно, але відрізняються. За результатами розрахунку 
встановлено, що при зміні обсягу продажу на 1 % операційний прибуток 
зміниться: за формулами І.А. Бланка на 2,3%; за методикою Лисенка Ю.Г. і 
Макарова К.Г. – на 1,72%; за «класичною моделлю» – на 1,3 %. 



 91 

Таблиця 2 
Розрахунок ефекту операційного левериджу ПАТ  

«Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» за різними методиками 
Показник Значення показника 

Вихідні дані 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 5672952 
Змінні витрати, тис. грн. 2934648 
Постійні витрати після сплати відсотків до сплати податку на прибуток, 
тис. грн. 

1147481 

Маржинальний дохід, тис. грн. 2738304 
Операційний прибуток, тис. грн. 2102150 
Ціна одиниці продукції, грн. 900 
Змінні витрати на одиницю, грн. 466 
Обсяг реалізації продукції, тис. тон 6298,9 
Приріст обсягу реалізації в грошовому виразі, % 16 
Приріст обсягу реалізації в натуральних одиницях , % 1 
Приріст валового прибутку, % 37 
Приріст середньої ціни реалізації, % 15 

Методика Бланка І.О. 
Ефект операційного левериджу (формула 1 табл.1) 2,3 
Ефект операційного левериджу (формула 2 табл.1) 2,3 
 Ефект операційного левериджу (формула 3 табл. 1) 2,3 
 Ефект операційного левериджу (формула 4 табл. 1) 2,3 

Методика Лисенка Ю.Г. і Макарова К.Г. 
Ефект операційного левериджу (формула 5 табл. 1) 1,72 
Ефект операційного левериджу (формула 6 табл. 1) 1,72 

 «Класична модель » 
Ефект операційного левериджу (формула 7 табл. 1) 1,3 

 
Крім вище переліченого, дискусійним є питання щодо визначення 

значення цього показника. Дія операційного левериджу виявляється в тому, 
що будь-яка зміна обсягу реалізації завжди породжує більші зміни прибутку. 
Саме тому показнику «ефект операційного левериджу» приділяють значну 
увагу, адже його використання дає можливість планувати прибуток підпри-
ємства. Чим вище значення операційного левериджу, тим більшою мірою 
підприємство здатне пришвидшити темпи приросту операційного прибутку 
порівняно з темпами приросту обсягу продажу продукції. При однакових 
темпах приросту чистого доходу від реалізації продукції, підприємство, що 
має більше значення операційного левериджу, за інших рівних умов завжди 
буде більшою мірою нарощувати суму операційного прибутку, ніж 
підприємство у якого значення показника є меншим. Однак слід зазначити, що 
прибуток підприємства, у якого рівень операційного левериджу є вищий, 
більш чутливий до зміни валових грошових надходжень, тобто підприємство з 
високим рівнем операційного левериджу є більш ризиковим. Наприклад, якщо 
ефект операційного левериджу становить 1,3, то при зростанні обсягу 
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реалізації на 20 % прибуток зросте на 26 %; хоча при зменшенні обсягу 
реалізації на 25 % прибуток знизиться на 32 %.  

Отже, операційний леверидж зумовлений різним ступенем впливу 
динаміки постійних і змінних витрат на формування фінансових результатів 
діяльності підприємства при зміні обсягу виробництва та залежить від 
співвідношення постійних і змінних витрат. Чим більший рівень постійних 
витрат, тим більша сила впливу операційного левериджу. 
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СТРАХУВАННЯ ЯК НЕВІД′ЄМНА ЧАСТИНА УПРАВЛІННЯ 

РИЗИКАМИ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
На сьогоднішній день стабільний розвиток та функціонування торговель-

них підприємств вимагають пошуку ефективної системи захисту від впливу 
ризиків будь-якого характеру. Саме тому зростає потреба впровадження в 
систему управління торговельним підприємством методики виявлення та 
запобігання ризикових ситуацій.  

Особливостями системи управління ризиками, що характерні для діяль-
ності торговельних підприємств займаються такі українські учені, як: 
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Мазаракі А, Лігоненко Л., Сєвка В., Сіятсков С., Ушакова Н., Омелянович Л., 
Осадець С., Лагутін В. та інші.  

Найбільше ризики торговельних підприємств проявляються у зниженні 
прибутку, товарообороту, капіталу, нереалізованих запасів товарів, зниженні 
рівня ефективності капітальних вкладень порівняно із запланованим. Слід 
відмітити, що єдиної загальної класифікації ризиків не існує, адже нарахову-
ється біля 40 різних критеріїв і понад 220 видів ризиків, тому в економічній 
літературі немає єдиного підходу до їх класифікації. Крім того, групування 
ризиків у кожній класифікації різноманітне, окремі види ризиків можуть 
перетинатися, доповнювати, бути складовими одне одного [1]. 

В деяких зарубіжних країнах, велика частина торговельних підприємств 
приділяє значну увагу розробленню комплексних полісів покриття ризиків, а 
також питанням виявлення, оцінки та управління цими ризиками. Що 
стосується України, то торговельні підприємства, на сьогоднішній день, прак-
тично не займаються вирішенням проблем використання ефективних методів 
управління ризиками, які безпосередньо впливають на процес їх діяльності. 

Однак, дедалі частіше в теорії та практиці управління бізнесом в Україні 
використовується таке поняття як «ризик-менеджмент». Для торговельного 
підприємства система ризик-менеджменту представляє собою поєднання 
етапів побудови процесу управління ризиком та можливих варіантів управлін-
ських рішень, з зазначенням ролі і місця в ній страхування [2]. При створені 
такої системи ризик-менеджменту будь-яке торговельне підприємство матиме 
змогу уникати ризиків, передавати ризики на страхування, приймати ризики й 
фінансувати їх з фондів самострахування, тощо. 

У діяльності торговельних підприємств основним та окремим елементом 
системи ризик-менеджменту виступає програма страхування. Цю програму 
розробляють на основі карти ризиків підприємства. Важливим та найпрос-
тішим методом виявлення та запобігання ризикових ситуацій є створення на 
підприємствах спеціальних фондів ризику. Ці фонди формуються за рахунок 
доходів підприємства і використовуються у непередбачуваних ситуаціях для 
цього підприємства. Метод виявлення та запобігання ризикових ситуацій, ще 
носить назву «самострахування підприємства від негативного впливу 
непередбаченої ситуації», та є необхідним для впровадження його у систему 
управління торгівельним підприємством. 

Отже, будь-яке торговельне підприємство, що ефективно функціонує на 
ринку, так чи інакше, в процесі своєї діяльності постійно стикається із широ-
ким спектром ризиків, які можуть призвести до непередбачуваних збитків та 
незапланованих затрат. Правильний вибір системи ризик-менеджменту та 
програми страхування дасть змогу підприємству ефективно управляти 
ризиками та мінімізувати їх негативний вплив на торговельне підприємство. 
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Крім того, торговельні підприємства повинні поліпшувати політику і систему 
управління ризиками, що дасть змогу завжди вчасно реагувати та по-
переджати можливі збитки. 

 
Література 

1 Юсипович О.І. Особливості класифікації економічних ризиків 
торгівельних підприємств / атеріалиміжнародноїпрактичноїконференції. – 
Полтава, РВВПУСК, 2008. – С 256-259. 2. Супрун С. Д., Шевчук В. Б. 
Управління ризиками торговельного підприємства як невід’ємна складова 
його успіху. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2012 / Economics / 10_122703.doc.htm. 3. 
Михайловська І.М., Хмарук А.А. Комплексне страхування торгівельних 
підприємств як ефективний метод захисту від наслідків ризикових подій. – 
Вісник ХНУ №2,Т.1.-2009.-с.50-52 

 
 
 

Дорошкевич К.О., 
к.е.н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, 

Вороновська М.М., 
аспірант 

Національний університет «Львівська політехніка». 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 
Забезпечення високої результативності праці в умовах інноваційної 

діяльності вимагає належної уваги питанням мотивування (мотивації) працівни-
ків. Під цим поняттям розуміють вид управлінської діяльності, який забезпечує 
спонукання працівників на досягнення цілей підприємства та задоволення 
власних потреб [1]. Таким чином, мотивування впливає як на зацікавленість і 
результати праці, так і на особистісне задоволення працівників. 

Це забезпечується внаслідок впровадження на підприємствах різнома-
нітних мотиваційних моделей, серед яких найпоширенішою є модель 
мотивування через потреби.  

У сучасних ринкових умовах та, зважаючи на перехід до економіки інно-
ваційного типу, що основана на знаннях, мотивування працівників належить 
до важливих управлінських завдань. Результати опитування, проведеного 
підприємством «Лангхем Менеджмент Консалтинг» серед працівників у 
відділах збуту, показують, що забезпечення мотивації стало найважливішою 
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вимогою до керівництва підприємств, яке відкриває їм можливості до 
підвищення результативності діяльності [2]. Тому, перед керівництвом 
підприємства постає необхідність вивчення мотиваційних властивостей 
працівників та забезпечення на цій основі мотиваційного впливу.  

Незважаючи на це, на багатьох вітчизняних підприємствах система 
мотивування працівників полягає лише у їх матеріальному стимулюванні та 
передбачає виплату заробітної плати, доплат і надбавок. Окрім цього, багато 
досліджень у сфері мотивування носять лише теоретичних характер та не 
можуть бути впроваджені у практику управління підприємствами. Для їх 
використання необхідно враховувати конкретну ситуацію на окремому 
підприємстві, що визначається впливом чинників на розвиток мотивування 
працівників [3]. 

Інформаційне забезпечення мотиваційної діяльності на підприємстві в 
умовах інноваційного розвитку формують дані щодо мотиваційних характе-
ристик працівників. Їх визначення слід здійснювати шляхом опитування, 
забезпечуючи при цьому оцінювання чинників мотивації працівників (успіх, 
просування за службою, схвалення результатів роботи, рівень відповідаль-
ності, рівень творчого і ділового зростання, політика підприємства, умови 
роботи, заробітна плата, міжособистісні стосунки тощо). 

Для кожного із мотиваційних чинників слід визначатирівень 
мотиваційного впливута вагомість. При розрахунку останньоїслід виходити із 
того, що сумарна вагомість всіх мотиваційних чинників повинна бути рівна 1.  

Забезпечення позитивного та негативного стимулювання працівників в 
умовах інноваційного розвитку можливе завдяки тому, що оцінювання рівня 
мотиваційного впливу доцільно здійснювати за шкалою [-5;5]. Таким чином, 
від’ємне значення впливу мотиваційного чинника вказує на негативний вплив 
на рівень праці працівників в умовах інноваційної діяльності, а позитивне – 
навпаки. Оцінка 0 свідчить про відсутність мотиваційного впливу окремого 
чинника на працівника.  

Сумарну оцінку впливу мотиваційного чинника можна визначити мно-
женням вагомості на рівень мотиваційного впливу. Таким чином, отримані 
результати відображають позитивний та негативний вплив мотиваційних 
чинників на працівників підприємства, а також про рівень такого впливу.  

Статистичні методи опрацювання мотиваційних характеристик працівни-
ків підприємств в умовах інноваційного розвитку призначені для визначення 
узгодженості думок працівників за допомогою коефіцієнту конкордації та 
перевірки його значимості за критерієм Пірсона ( 2χ ). Від результатів такої 
перевірки залежить вагомість отриманих результатів (мотиваційних характе-
ристик). 
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Далі отримані оцінки слід використовувати для формування плану 
реалізації мотиваційних потреб працівників підприємства.Це сприятиме 
підвищенню результатів їх праці в умовах інноваційного розвитку. 
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Складність сучасних ринкових відносин та посилення впливу зовнішніх 

дестабілізаційних факторів на дільність підприємств, обумовлюють необ-
хідність внесення істотних змін до системи управління їх господарською 
діяльністю. За таких умов на підприємствах на перший план виступають 
економічні критерії ефективності, які зумовлюють необхідність застосування 
адекватних інструментів в системі управління, важливим з яких є економічний 
аналіз. 

У зв’язку із динамічними змінами економіки на мікро- та макрорівнях не 
існує стандартів і методів управління, кожна конкретна ситуація потребує 
своїх методів розробки й прийняття управлінських рішень. Чим вищий сту-
пінь аналітичної обґрунтованості управлінських рішень, тим менший ризик, 
нижча ціна можливих негативних наслідків від прийняття неякісних управ-
лінських рішень. Об’єктивність управлінських рішень є прямим наслідком 
об’єктивності аналітичних висновків.  

Отже, для забезпечення цілеспрямованості й організованості системи 
управління економічний аналіз має сприяти тому, щоб вироблені управлінські 
рішення відповідали таким вимогам, як оптимальність, ефективність, своєчас-
ність, об’єктивність, обґрунтованість, гнучкість, дієвість [1]. 
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З огляду на потребу постійного вдосконалення управління на основі 
впровадження наукових досліджень, першочерговим стає досягнення відпо-
відного рівня організації економічного аналізу як важливої функції управ-
ління. Проведення аналізу вимагає правильної організації аналітичної роботи, 
тобто упорядкування, налагодження координації та погодження її здійснення з 
метою попередження дублювання, внесення єдності в роботу окремих 
посадових осіб чи аналітичних органів.  

У сучасних економічних дослідженнях особливої актуальності і значу-
щості набув вибір організаційної форми проведення економічного аналізу 
індивідуально для кожного підприємства [2]. 

Систематизація поглядів науковців щодо раціональної організації еконо-
мічного аналізу на підприємствах свідчить, що така організація передбачає 
дотримання певної послідовності виконання аналітичної роботи. Найдоціль-
ніше здійснювати її поетапно: розробити план аналітичної роботи, визначити 
мету та об’єкти аналізу, відповідальних виконавців і терміни вирішення 
окремих питань; підготувати матеріали для аналізу, перевірити й аналітично 
обробити їх; виявити й вивчити фактори та причини відхилень фактичних 
показників від поставлених завдань, визначити вплив факторів на показники, 
виявити невикористанні резерви, оцінити й узагальнити господарську 
діяльність підприємства; результати проведенного аналізу оформити наказом 
по підприємству.  

Водночас економічний аналіз – не є простим інструментом чи сукупністю 
технічних прийомів, а виступає об’єктивно зумовленим порядком аналітичних 
процедур, що їх проводять стосовно даних, для отримання необхідної інфор-
мації. Цей порядок визначається термінами і факторами. Перші характери-
зують мету, об’єкти, методи, другі – взаємозв’язок між ними. Такий поділ 
потребує залучення математичного апарату. 

Сучасний економічний аналіз повністю змінює свою парадигму від 
оцінно-статистичного до пошуково-прогностичного з вибором оптимальних 
управлінських рішень у зоні невизначеності та ризику. Сама ж методика 
конкретних аналітичних досліджень має бути наближеною до господарських 
потреб підприємства, відповідати повсякденним запитам управління, бути 
надійним економічним інструментом управління підприємством.  

Отже, економічний аналіз, як основний чинник підвищення ефективності 
діяльності підприємства, сприяє досягненню його основної мети – одержання 
прибутку. В системі управління, економічний аналіз може розглядатися не 
тільки складовою інших функцій, але і самостійною функцією, від результатів 
якої залежить ефективність роботи підприємства та його підрозділів. 

Узагальнюючи досліджувану тематику слід дотримуватися визначальної і 
пріоритетної тези: “цінність і корисність економічного аналізу визначається 
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тільки тим, наскільки його результати з користю застосовуються в процесі 
прийняття управлінських рішень” [3]. 
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ТОВАРОЗНАВЧИЙ СУПРОВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
ВИРОБНИЦТВА І ЗБУТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Cьогодні інновації є основним фактором забезпечення конкурентоспро-
можності товарної продукції підприємств. Інноваційна товарна продукція 
дозволяє підприємствам втримувати свою ринкову позицію на конкурентному 
рівні. Цей рівень значною мірою залежить від якісних характеристик товарів, 
зокрема їх безпечності, функціональності, екологічності, довговічності вико-
ристання, ремонтопридатності, здатності в повній мірі забезпечити потреби 
покупця. З огляду на це, важливою функцією управління розробленням і 
провадженням нової інноваційної товарної продукції є контролювання якості 
виконання операцій на усіх етапах технологічного процесу виробництва. Цю 
функцію виконують товарознавці. Товарознавець – це «особа, яка визначає 
відповідність матеріальних ресурсів стандартам, здійснює зв'язок з постачаль-
никами і споживачами, яка забезпечує оперативний облік надходження і 
реалізації, контроль, виконання договірних зобов'язань» [1; 2], а також 
контролює технологічні процеси та якість продукції на кожному етапі 
виробництва. Сьогодні товарознавці в Україні керуються такими стандартами: 
міжнародні стандарти серії ISO 9000, 10000 і 14000, європейські стандарти 
серії EN 29000 і EN 45000 та державні стандарти якості (ДСТУ). Наведені 
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стандарти використовують для забезпечення та контролювання безпечності та 
якості продукції. На етапі розроблення інновації, основними функціями 
товарознавця є: визначення вимог та параметрів нового товару відповідно до 
стандартів; контролювання якості розроблюваного товару тощо. 

На етапі виробництва нової продукції, товарознавець визначає вимоги та 
контролює їх дотримання щодо матеріальних ресурсів, а також відповідність 
їх якості стандартам та іншим нормативним документам, стежить за 
наявністю матеріальних ресурсів та умовами їх зберігання, контролює всі 
процеси під час виготовлення товару, а в основному відстежує якість товару, 
що виробляється. 

У ході реалізації інновації, товарознавець організовує раціональне 
товаропостачання торгових об’єктів та контролю всі етапи переміщення про-
дукції , виконує інформаційне забезпечення руху товару від виробника до 
споживача, здійснює оперативний облік підсумків реалізації товарів; 
контролює якість обслуговування клієнтів тощо 

Таким чином, товарознавці необхідні для того, щоб контролювати всі 
стадії виробництва інноваційної продукції та забезпечити споживача 
високоякісним товаром. У разі добросовісного виконання ними покладених на 
них функцій на підприємстві знижується ймовірність виготовлення неякісної 
продукції, що підвищує рівень довіри споживача до даного товару та 
організації загалом. 

 
Література 
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НАПРЯМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Амортизаційна політика, як механізм забезпечення оптимального поєд-

нання процесів відтворення основного капіталу підприємства та формування 
собівартості продукції і забезпечення при цьому економічних вигод, вимагає 
постійного оцінювання її ефективності. Варто виділити такі основні напрями 
цього процесу: 

1. Оцінювання стану та ефективності використання основних засобів.  
З цією метою доцільно використовувати такі показники:  
– обсягу та структури основних засобів. Оцінюючи обсяг основних засобів 
характеризують динаміку кількісної наявності об’єктів та їхню вартісну 
оцінку, за якою вони зараховані на баланс підприємства, а також величи-
ну зношення, залишкову та справедливу вартість. При цьому враховуєть-
ся термін корисного використання основних засобів, з яким пов'язаний 
процес нарахування амортизації. Велике аналітичне значення мають 
показники структури основних засобів. Перш за все, досліджується поділ 
основних засобів підприємства на основні засоби основного виду 
діяльності, основні засоби інших видів діяльності і засоби невиробничого 
призначення. Аналіз структури основних засобів здійснюється в розрізі 
визначення частки окремих видів основних засобів у загальній вартісній 
оцінці основних засобів і у розрізі частки основних засобів у загальній 
вартості активів, що дозволяє прослідковувати зміни, які відбулися на 
підприємстві за певний період. Важливим є і те, що аналіз складу і 
структури основних засобів забезпечує керівництво підприємства інфор-
мацією про склад основних засобів і співвідношення між їх групами, дає 
можливість виявити тенденції зміни структури основних засобів за 
групами. Порівняння з середніми і кращими показниками аналогічних 
підприємств дає можливість проводити необхідні заходи для встанов-
лення оптимальної питомої ваги машин і устаткування, а також визна-
чити впливу цих змін на показники використання основних засобів. 

– технічниого стану та руху основних засобів. Аналіз технічного стану 
охоплює всі стадії виробничого циклу в процесі виробництва, що дає 
можливість прослідкувати структуру і повноту використання окремих 
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видів основних засобів у цьому процесі та приймати рішення щодо 
впровадження нових технологічних та інших технічних процесів. 

Для науково-обгрунтованого планування відтворення основних засобів 
необхідні дані про їх стан, який характеризують коефіцієнти зношення і 
придатності засобів праці. Перший з них характеризує ту частину вартості 
основних засобів, яку перенесено на витрати виробництва в попередніх 
періодах, а коефіцієнт придатності – частину не перенесеної на створюваний 
продукт вартості. 

– ефективності використання основних засобів. Загальними показника-
ми ефективності використання основних засобів є фондовіддача (кое-
фіцієнт виробничої віддачі основних засобів), фондомісткість (коефіці-
єнт виробничої місткості основних засобів) та фондоозброєність. 
Фондовіддача – відображає дохідність використання основних засобів, 
що беруть участь у виробництві та реалізації продукції, характеризує 
обсяг виробленої (реалізованої) продукції в розрахунку на одиницю 
вартості основних засобів. На фондовіддачу впливають такі фактори 
першого порядку: зміна частки активної частини засобів праці у за-
гальній їх сумі і зміна фондовіддачі активної частини засобів праці. 
Фондомісткість – показник, зворотний фондовіддачі. Фондоозброє-
ність – найбільш узагальнюючий показник ефективності використання 
основних засобів.  

2. Оцінювання фінансового стану підприємства. 
Фінансові результати діяльності підприємства після реалізації аморти-

заційної політики можна проаналізувати використовуючи такі показники як 
величина власних ресурсів підприємства та податкове навантаження. Величи-
на власних ресурсів підприємства – це чисті грошові потоки, що складаються 
з прибутку та амортизаційних відрахувань. Амортизація і прибуток – це 
взаємопов’язані категорії, при чому зміна одного з них неминуче призводить 
до зміни іншого. 

3. Підвищення долі амортизаційних відрахувань у загальній сукупності 
джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємства. 

З нашої точки зору, ефективність амортизаційної політики, повинна 
оцінюватися також і темпами зростання питомої ваги амортизаційних коштів 
у загальній сукупності джерел фінансування капітальних інвестицій. Саме 
збільшення частки амортизаційних відрахувань може позитивно вплинути на 
процес оновлення основних засобів підприємства і, як наслідок, на поліпшен-
ня його фінансового стану, конкурентоспроможності продукції та інших якіс-
них і кількісних показників економічної діяльності. 

Таким чином, основною метою амортизаційної політики підприємства на 
сучасному етапі є підвищення ролі амортизаційних відрахувань у сукупності 
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джерел фінансування зміни основного капіталу. Амортизація повинна стати 
не тільки показником оцінювання зношеності основного капіталу, а й 
інструментом регулювання відтворення, і як наслідок – важливим фактором 
економічного зростання та розвитку підприємства. 
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ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КРИТЕРІАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ 

 
Питання функціонування чи навіть можливого розвитку промислового 

підприємства в особливо складних реаліях економічного та політичного життя 
однозначно вимагає об’єктивного та комплексного оцінювання його страте-
гічного потенціалу. Такого оцінювання, яке б дало можливість відповісти на 
питання не лише про те чи надасть змогу його рівень досягти поставлених 
цілей, а й в якому напрямі їх відкоригувати чи можливо збільшити потенціал 
із врахуванням внутрішніх і зовнішніх факторів. 

В умовах невизначеності, багатогранності та складності зовнішнього 
середовища стратегічний потенціал слід розглядати як систему взаємопов’я-
заних елементів, які характеризуючись різними видами ресурсів, компетенцій 
та можливостей, визначають спроможність створювати конкурентні переваги 
для забезпечення ефективного довгострокового розвитку підприємства. 
Складові елементи стратегічного потенціалу та показники для оцінювання їх 
значень представлені в табл. 1. 

Формування підприємством інформаційної бази за системою наведених 
вище показників надасть змогу у повній мірі оцінити його стратегічний 
потенціал (за відповідною шкалою та критеріями).  

 
Таблиця 1 

Елементи стратегічного потенціалу та показники для їх оцінювання 
Елементи  Критеріальні показники 
Кадровий 
потенціал 

рівень кваліфікації персоналу; забезпеченість потреб підприємства в кадрах із 
врахуванням кваліфікаційних вимог; продуктивність праці; рівень використан-
ня фонду робочого часу та його резерви; частка працівників, які безпосередньо 
приймають участь у науково-прикладних процесах в загальній кількості пра-
цівників, що мають відношення до науково-дослідних процесів; рівень задов-
олення соціальних потреб працівників через роботу на підприємстві; прагнення  
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Продовження табл. 1 

Елементи  Критеріальні показники 
 працівників до удосконалення навиків та прояву власних здібностей; наявність 

співпраці із вузами, щодо залучення кращих випускників 
Інновацій- 
ний 
потенціал 

рівень інноваційної активності за певний період; частка власних інноваційних 
розробок в загальній їх кількості на підприємстві; частка впроваджених роз-
робок до загальної їх кількості на підприємстві; питома вага витрат на науково-
дослідні роботи в загальній сумі витрат підприємства; рівень забезпечення 
потреб у НДР, інноваціях тощо відповідними ліцензіями, угодами, патентами 
та ін.; рівень готовності до впровадження власних чи залучених нововведень у 
різні процеси діяльності (виробничий, фінансовий, інформаційний, управлін-
ський тощо) виходячи із забезпеченості підприємства обладнанням, кваліфіко-
ваними кадрами, фінансовими та іншими ресурсами; рівень результативності 
впроваджених нововведень, що проявляються пришвидшенням процесів, 
покращенням продукції, збільшенням продажів, скороченням конфліктних 
ситуацій тощо (залежно від сфери впровадження нововведень), рівень новизни 
впроваджуваних нововведень 

Виробни-
чий 
потенціал 

забезпеченість необхідними основними засобами; завантаженість вироб-
ничих потужностей та можливість їх збільшення; рівень якості готової про-
дукції; рівень прогресивності виробничих технологій; рівень автоматизації 
праці; середній коефіцієнт придатності основних засобів виробничого приз-
начення; рівень реального формування та ефективного використання фонду 
оновлень; повнота та вчасність поставок оборотних активів; рівень еколо-
гічності виробництва; резерви для зниження витрат виробництва, які не 
призведуть до погіршення якості продукції; рівень гнучкості виробничого 
процесу щодо випуску модифікованої чи нової продукції, запчастин тощо 

Фінансо-
вий 
потенціал 

рентабельність інвестицій; рентабельність готової продукції; рівень фінансової 
стійкості; рівень приросту чистого прибутку; рівень ліквідності балансу; рівень 
доступу до кредитів (наявність кредитних ліній, договорів про кредитування 
проектів, відсутність заборгованостей за попередні кредити тощо) 

Маркетин-
говий 
потенціал 

частка витрат на збут у складі витрат звичайної діяльності; ринкова частка 
підприємства та можливості її збільшення; співвідношення ціна / якість 
продукції; ділова репутація підприємства; лояльність постійних клієнтів; 
рівень налагодження власної логістичної системи; рівень налагодження 
відносин із посередниками і постачальниками, покупцями тощо; рівень 
оптимальності портфелю замовлень 

Організа-
ційно-
управ-
лінський 
потенціал  

рівень організаційної культури; ефективність мотиваційного механізму щодо 
працівників, покупців, партнерів; відповідність системи управління особливос-
тям внутрішнього та зовнішнього середовища; рівень комунікативності в ор-
ганізаційно-управлінських процесах; рівень наповнення та оновлення інформа-
ційних баз; гнучкість управлінської системи; рівень та якість контролю. 

 
Водночас, така оцінка у взаємозв’язку із показниками оцінювання 

зовнішнього середовища забезпечить можливість здійснення комплексного 
стратегічного аналізу діяльності підприємства.  
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Результатом такого стратегічного аналізу є прийняття широко спектру 
виважених стратегічних рішень, що сприяють уникненню важких кризових 
ситуацій і слугуватимуть запорукою стабільної діяльності підприємства у 
майбутньому.  
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СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ  
В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  

 
Запорукою успішного функціонування підприємства та його конкуренто-

спроможності є високий рівень якості виготовленої та реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг). При виході на міжнародні ринки капіталу ефективним 
способом надання довіри контрагентам стало впровадження та сертифікація 
систем управління якістю ІSO:9000, розроблених Міжнародною організацією 
із стандартизації (International Organization for Standardization). Ці стандарти 
застосовують в Україні як ДСТУ ISO 9001:2009. Кабінетом міністрів України 
затверджено план заходів щодо реалізації Концепції державної політики у 
сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг), яким передбачено 
сприяння створенню та сертифікації на підприємствах систем управління 
якістю та довкіллям відповідно до вимог стандартів ISO серій 9000 і 14000, а 
також Концепції загального управління якістю (TQM). Сертифікація систем 
управління якістю (СУЯ) активно проводиться у харчовій, будівельній, легкій, 
хімічній, електротехнічній, машинобудівній та інших галузях промисловості.  

Показники динаміки сертифікації систем управління якістю на під-
приємствах України за останні десять років наведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Показники динаміки видачі  
сертифікатів ISO 9000 в Україні у 2004–2013 рр. 

Абсолютний приріст, шт Темп росту, % 
Роки 

Кількість 
сертифікатів, 

шт Ланцюговий Базисний Ланцюговий Базисний 
2004 934 0 0 100 100 
2005 1375 + 441 + 441 147,22 147,22 
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Продовження табл. 1 

Абсолютний приріст, шт Темп росту, % 
Роки 

Кількість 
сертифікатів, 

шт Ланцюговий Базисний Ланцюговий Базисний 

2006 1808 + 433 + 874 131,49 193,58 
2007 2150 + 342 + 1216 118,92 230,19 
2008 2453 + 303 + 1519 114,09 262,63 
2009 3252 + 799 + 2318 132,57 348,18 
2010 2592 -660 + 1658 79,70 277,52 
2011 1207 -1385 + 273 46,57 129,23 
2012 1091 -116 + 157 90,39 116,81 
2013 1275 + 184 + 341 116,87 136,51 

Джерело: сформовано автором на основі [1] 
 
Отже, як свідчать дані табл. 1 протягом 2005-2009 рр. спостерігалося 

зростання кількості підприємств, сертифікованих ISO 9000, найбільш значні 
коливання відбувалися у 2005 та 2009 рр., коли приріст становив відповідно 
47,22 та 32,57 % порівняно з попереднім роком. У 2009 р. кількість 
сертифікованих підприємств зросла майже у 3,5 рази відносно базисного 2004 
р. Починаючи з 2010 р. показники сертифікації знижуються майже до 
базового рівня, однак вже у 2013 р. спостерігається позитивна динаміка – 
приріст 16,87 %. На думку фахівців ISO [1] скорочення обсягів видачі 
сертифікатів пов'язане з плановим переглядом стандарту, публікація якого 
запланована на 2015 р. Крім того таку негативну динаміку можна пов'язати з 
насиченням ринку, що настало після “пікової” активності у попередніх роках. 

Оскільки протягом аналізованого періоду відбувалися як додатні так і 
відʼ ємні динамічні зміни, то для визначення загальної тенденції сертифікації 
ISO 9000 в Україні доцільним буде розрахунок середньорічного темпу росту 
за формулою (1): 

100 % ,    (1) 
де Т – темп зростання; n – кількість років в аналізованому періоді. 

% 
Отже, незважаючи на значне зниження кількості виданих сертифікатів у 

2010-2011 рр., тенденція розвитку сертифікації систем управління якістю в 
Україні за останнє десятиліття є позитивною, середньорічний приріст 
становить 3,52 %. 

Попри зростання популярності СУЯ в Україні та світі їх впровадження не 
завжди приносить суб′єкту господарювання очікувані позитивні результати.  

Основними причинами, що перешкоджають досягненню високих 
економічних результатів від створення і сертифікації системи управління 
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якістю є: 1) некоректність поставлених керівництвом цілей (проведення 
заходів із забезпечення якості не для створення ефективно функціонуючої 
СУЯ, яка реально гарантуватиме якість продукції відповідно до запитів і 
очікувань споживачів, а заради отримання сертифікату); 2) нераціональна 
організація обліку витрат на якість (існуючі форми бухгалтерської звітності 
дозволяють виділити лише одну їх складову – втрати від браку). В результаті, 
на думку фахівців з управління якістю, керівні працівники відділів якості 
підприємств, що ведуть підготовку до сертифікації СУЯ, не можуть навіть 
наближено оцінити частку витрат на забезпечення якості продукції у загаль-
них витратах підприємства [2]; 3) відсутність надійного методу кількісної 
оцінки економічної ефективності створення, сертифікації та функціонування 
СУЯ на підприємствах.  

Отже, останнім часом в Україні та світі спостерігається активне впро-
вадження систем управління якістю. Досягнення високої економічної ре-
зультативності їх функціонування потребує достовірної економічної 
інформації, тому виникає об'єктивна необхідність розвитку бухгалтерського 
обліку відповідно до потреб управління якістю. 

Література 
1. ISO – the International Organization for Standardization [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.iso.org/; 2. Файн К. Затраты на 
качество [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.klubok.net/article1974.html 
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ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

У процесі диверсифікації бере участь, щонайменше, два об’єкти. Це або два 
учасники, або один учасник і мінімум дві технології. Якщо розглянути процес 
диверсифікації для двох активних незалежних учасників, то це або приєднання 
керованого підприємства, виду діяльності або технології до керуючого учасника 
– лідера в цій парі, або можливо добровільне їх об'єднання. У всіх випадках, 
приєднання це чи об'єднання, ця взаємодія має супроводжуватися поліпшенням 
показників ефективності як у лідера, так і у керованого підприємства. Якщо в 
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якості моделей, що описують можливості і поведінку підприємств, 
використовуються оптимізаційні моделі, в якості показників ефективності 
диверсифікації доцільно використовувати функції цілей окремих учасників. При 
цьому будемо припускати, що функції вимірюються в однакових показниках, а 
значить, вони можуть підсумовуватися. 

Іншим важливим моментом у дослідженнідиверсифікаційних процесів є 
те, що об’єднання або приєднання технологій і ресурсів може призводити до 
зміни характеру множин обмежень. Можливі випадки, коли будь-яка, як 
завгодно мала зміна, може призвести до переходу рішення оптимізаційної 
задачі в інший стан, що відрізняється від початкового стану на кінцеву 
величину[1, c. 26].  

Розглянемо моделі функціонування виробництва у вигляді завдань неліній-
ного програмування. При такому підході передбачається, що підприємство воло-
діє деяким набором ресурсів, і вибирає способи їх використання таким чином, 
щоб домогтися найкращих результатів, моделюючи це у вигляді бажання отри-
мати найбільше значення деякої функції, яка формально це і відображає.Одним 
з таких показників є дохід, або після обліку витрат, прибуток.На основі цих 
положень можливо сформулювати варіанти диверсифікованих моделей. 

Розглянемотаку модель організаційної системи: кероване підприємство 
цілком приєднується до керуючого підприємства, яке внаслідок цього 
проводить перетворення своєї моделі прийняття рішення і створює модель 
управління диверсифікованого виробництва. 

Один з варіантів трансформації моделі полягає в тому, що керуюче 
підприємство при оцінці дохідності вдається до операції підсумовування 
функцій доходу і обмежень свого і придбаного виробництва. 

Якщо операція підсумовування для функцій доходу, як правило, завжди 
має місце, оскільки в підприємництві результати оцінюються у валюті 
діяльності, то підсумовування обмежень відображає суть приєднання тільки 
тоді, коли підсумовуються одні й ті ж за природою обмеження, оскільки 
технологічні процеси та ресурсні обмеження можуть мати свої специфічні 
особливості. Так що, зберігаючи ідею приєднання технологічних процесів без 
їх докорінної трансформації, будемо розділяти ресурси на групи можливих до 
підсумовування і таких, що несумуються. 

Крім того, серед обмежень будемо виділяти обмеження активні, коли в 
обмеженнях має місце рівність (їх за змістом відносимо до обмежуючих 
виробництво), і неактивні обмеження (тобто ті, що не обмежують виробництво). 

Очевидно, що необмежені ресурси є в першу чергу кандидатами до 
обміну або передачі зовні, зокрема інші виробництва, а в загальному випадку 
на зовнішній ринок. 



 108 

Беручи до уваги проведені міркування, запишемо вихідну позицію 
підприємства перед прийняттям рішення про диверсифікацію. Визначимо цю 
схему як диверсифікацію у формі об'єднання.  

 
Виробництво 1 – керуюче 

підприємство 
Виробництво 2 – кероване 

підприємство 
Функції цілей активних учасників 

max)( 11 →xf  max)( 22 →xf  
Функції )( ii xg  відображають технологічні можливості і потреби учасників в 

ресурсах 
111 )( bxg ≤  222 )( bxg ≤  
Оптимальні значення функцій цілей 

)(max 111
11

xff
Xx

opt

⊂
=  )(max 222

22

xff
Xx

opt

⊂
=  

Окремі множини обмежень 
{ }11111 )(

1
bxgExX n ≤⊂= +  { }22222 )(

2
bxgExX n ≤⊂= +  

 
Розглядаючи питання про раціональність входження в об’єднання 

(приєднання, придбання, поглинання), тобто диверсифікації своєїдіяльності 
(виробництва), ініціатор операції – керуюче підприємствоповинне побудувати 
модель, що описує кінцевий стан нового підприємства, що виникає в 
результаті його керуючих дій. Дослідження цих питань доцільно проводити з 
позицій системного підходу. 

 
Література 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕСУ 
КАЛЬКУЛЮВАННЯ НА ОСНОВІ ДІЯЛЬНОСТІ У ОБЛІКУ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
 

Функціонування підприємств у ринковому середовищі вимагає від об-
лікової системи достовірної, доступної, точної та адекватної інформації, яка 
забезпечила б прийняття ефективних управлінських рішень. Розвиток управ-
лінського обліку в Україні сприяє обґрунтуванню концептуальних положень 
для вдосконалення калькуляційних процесів. 

Калькулювання є предметом дослідження багатьох вітчизняних і зарубіж-
них вчених, зокрема: І.А. Білоусової, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Л.В. Напа-
довської, О.В. Щура ін. Віддаючи належне численним дослідженням науков-
ців, зауважимо, що цей метод не користується поки широкою популярністю 
серед вітчизняних підприємств. Тому, доречно з’ясувати основні переваги та 
недоліки методу калькулювання на основі діяльності над іншими 
традиційними методами калькулювання, а також дослідити особливості 
використання його на вітчизняних підприємствах. 

Для подальшого вирішення окресленої проблеми треба, передусім, сфор-
мулювати визначення калькулювання. Можемо констатувати, що калькулю-
вання – це процес розрахунку витрат під час постачання виробничих запасів, 
виробництва і реалізації продукції. 

У вітчизняній практиці, здебільшого, процеси управління витратами 
виробництва є недосконалими, що стало причиною використання традиційних 
методів калькулювання собівартості продукції, які визнані малоефективними і 
не враховують специфіку виробництва [2, с. 8]. 

Зміна технологічної структури продукції, яка виготовляється на підпри-
ємствах, впливає на формування собівартості, що, викликає потребу в пошуку 
нових підходів до калькулювання. У міжнародній практиці широко викорис-
товується система калькулювання на основі діяльності (АВС). Основним чин-
ником, який обмежує використання цього методу вітчизняними підприємства-
ми, є його складність, порівняно з традиційним підходом. Крім цього, на рівні 
керівників відсутнє чітке розуміння суттєвих переваг використання методу АВС. 
До таких переваг віднесемо: 1) зниження рівня спотворення інформації про 
собівартість продукції; 2) підвищення достовірності оцінки незавершеного 
виробництва і готової продукції; 3) надання інформації для прийняття 
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управлінських рішень у сфері: управління витратами; ціноутворення; форму-
вання портфеля замовлень і номенклатури продукції; бюджетування і оцінки 
діяльності підрозділів підприємства [1, с. 212]. 

Введення системи АВС в облікову практику підприємства має й певні 
недоліки, які обмежують сферу його використання на вітчизняних 
підприємствах. Зокрема основними недоліками є: 

1) більш складна система формування інформації про витрати, ніж за 
традиційними методами; 

2) зростання вимог до кваліфікації персоналу; 
3) додаткові витрати підприємства для утримання системи; 
4) ускладнення процесу управління діяльністю підприємства; 
5) потреба в ефективній системі внутрішньоорганізаційних комунікацій; 
6) підвищення вимог до точності інформації про витрати. Такі недоліки 

можуть призвести до негативних наслідків: зростання складності калькуляцій-
них розрахунків; потреби в придбанні додаткового програмно-технічного за-
безпечення; зростання витрат для проведення додаткових обліково-калькуля-
ційних операцій; потреби в розробці комплексу дій, спрямованих на підви-
щення точності інформації; додаткові витрати на оплату послуг зовнішніх 
спеціалістів; потреби внесення змін у систему управління підприємством; 
збільшення обсягу аналітичної інформації про витрати та бази їх розподілу; 
зростання інформаційного взаємозв’язку менеджерів із працівниками 
функціональних підрозділів [1, с. 214]. 

Підсумовуючи результати нашого дослідження, можемо стверджувати, 
що завдяки численним перевагам, метод калькулювання на основі діяльності 
успішно використовується багатьма іноземними корпораціями. Проте, через 
низку недоліків, він не набув такого поширення у вітчизняній практиці об-
ліково-калькуляційних робіт. Перспектива подальших досліджень полягатиме 
у дослідженні передумов залучення обліково-калькуляційною практикою 
вітчизняних підприємств методу калькулювання на основі діяльності. 

 
Література: 

1. Бурлан С. А. Учет затрат по видам деятельности на предприятиях 
промишленности / С. А. Бурлан, Л. Б. Прокопович // Проблеми економіки. 
Науковий журнал. Науково-дослідний центр індустріальних проблем 
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2. Миронова Ю. Ю. Облік і аналіз витрат виробництва та калькулювання 
собівартості продукції на підприємствах машинобудування : автореф. дис. 
на здобуття наук ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.09 
«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» / 
Ю. Ю. Миронова. К. : 2011. – 20 с. 
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МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ВМІНЬ ПРАЦІВНИКІВ 
КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЯК АНАЛІТИЧНИЙ 

ІНСТРУМЕНТАРІЙ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

На сьогодні загальновизнаним є факт, що основним ресурсом підпри-
ємства та базовою передумовою його є людські ресурси, а саме його знання, 
вміння, навички та досвід. Для забезпечення ефективного використання усіх 
інтелектуальних здібностей працівників комунікаційної системи, спонукання 
їх до результативного здійснення їхньої діяльності, керівникам підприємств 
необхідно впроваджувати адекватні методи активізування. Активізування 
діяльності працівників, яке ґрунтується на залученні до виконання обов’язків 
усіх вмінь працівників є найбільш оптимальним. Доцільність оцінювання 
вмінь працівників комунікаційної системи для активізування їхньої діяльності 
обумовлюється низкою факторів: необхідністю порівнянням вмінь праців-
ників при заміщенні вакантної посади чи переведенні на посаду вищого рівня; 
стимулюванням професійного розвитку персоналу відповідно до перспектив-
них планів ротації та професійного просування; зростаючою конкурентною 
боротьбою на ринку праці. Проте наявність вмінь свідчить не лише про володін-
ня певним рівнем трудового потенціалу, а й відображає здатність працівників 
застосувати та розвивати невикористані вміння у практичній діяльності з метою 
досягнення як особистих, так і цілей підприємства в цілому. В зв’язку з цим, 
вміння працівників детермінується не лише явними, які безпосередньо 
реалізуються під час виконання своїх обов’язків та прихованими, що є 
невикористаними відповідно до виробничих та управлінських потреб. 

Оцінювання вмінь працівників зазвичай пов’язують із оцінюванням 
компетентності. Сформувались два основні підходи до оцінювання рівня 
компетентності персоналу: функціонально-аналітичний підхід) та підхід 
заснований на особистісних характеристиках. Однак, поняття „вміння 
працівників” є ширшим поняттям ніж „компетентність працівників”. З огляду 
на зазначене, з метою активізування діяльності працівників комунікаційної 
системи, доцільно здійснити оцінювання вмінь таких працівників з наступним 
їх розвитком. 

Сучасні економічні умови та практика управління підприємством спону-
кають до розроблення оптимальної методики оцінювання вмінь працівників, 
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яка б не потребувала значних витрат, налічувала обґрунтовану кількість 
індикаторів оцінювання, була зрозумілою та легкою для застосування на 
підприємствах, відповідала потребам різних користувачів.  

Аналізування стану комунікаційної системи та способів активізування 
діяльності працівників, дозволило відшукати первинну інформаційну базу для 
оцінювання вмінь працівників. Зокрема, це нормативна, планова, облікова, 
аналітична інформація відділів підприємства. 

Дослідження оцінювання працівників комунікаційної системи ґрунтуєть-
ся на розробленій системі показників, яка характеризує явні та приховані їхні 
вміння. Для формування системи показників необхідне чітке розуміння цілей і 
завдань. Таким чином, цілями формування системи показників оцінювання вмінь 
працівників комунікаційної системи є: формування інформаційної бази аналізу-
вання відповідності працівників та їхніх вмінь професійній кваліфікації; 
оцінювання рівня вмінь працівників; визначення пріоритетів та, розроблення 
на цій основі, планів навчання та розвитку працівників комунікаційної 
системи; обрання способів активізування та заходів навчання працівників, які 
максимально відображають їхні вміння та корелюють із потребами підпри-
ємства; оцінювання результатів проведених заходів навчання та розвитку, на 
основі моніторингу змін у рівнях аналізованих вмінь. 

Оцінювання вмінь працівників комунікаційної системи є не лише інст-
рументом для аналізування інтелектуальної складової чи їх компетентності, а й 
способом виявлення їх прихованих резервів як у професійному, так і особис-
тісному аспекті. Використання показників для оцінювання вмінь дасть змогу: 

– по-перше, виявити відхилення між професійними вимогами та рівнем 
вмінь кожного працівника; 

– по-друге, отримати детальну інформацію по кожному працівнику 
щодо його інтелектуального рівня, відповідності своєї компетенції 
посадовим вимогам комунікаційної системи та окреслити аспекти 
(вміння), які потребують покращення; 

– по-третє, виявити працівників, які неповною мірою використовують 
власний потенціал, особливо, приховані вміння; 

– по-четверте, на основі опрацювання отриманої інформації розробити 
індивідуальну стратегію розвитку для кожного окремого працівника 
комунікаційної системи. За результатами такого оцінювання можна 
здійснювати, як ефективні заходи із активізування діяльності працівників, 
так і здійснювати просування по кар’єрі. 
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СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ТВОРЕННЯ НОВИХ РИНКІВ 
 
Пошук та творення «нових ринків» для оптимізації, розвитку, 

розширення підприємницької діяльності чи створення нового бізнесу стають 
нагальними потребами сучасної економіки. Швидкість з якою змінюються 
потреби людей, способи організації їхнього життя, праці, дозвілля, спонукає 
фахівців різних галузей (економістів, маркетологів, психологів) працювати 
над проблематикою формування та дослідження простору зародження та 
функціонування «нових ринків». Новий ринок передбачає утворення та 
продукування чогось «нового», досі ще невідомого – нові товари, послуги, 
роботи чи нові способи їхнього отримання тощо. Проблематикою творення 
нових ринків та ефективністю їхнього функціонування займалися автори: В. Чан 
Кім, Р. Моборн [1], Е. Голдратт [2], А. Шнейдер, Я. Кацман та Г. Топчишвілі 
[3], Г. Хемел, К. Прахалад [5,6], А. Сливоцький [4]. Проаналізуємо основні 
концепції з ринкотворення (талб.1) 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика  

сучасних стратегій формування нових ринків  
Назви 
стратегій Автори Основна мета Основні 

терміни Основні постулати 

Стратегія 
голубого 
океану 

Blue Ocean 
Strategy 

В. Чан Кім, 
Р. Моборн 

Створення 
нового ринку 
(«блакитного 
океану»), де 
відсутні 

конкуренти 

«Блакит-ний 
океан», 

«червоний 
океан» 

1. Відсутність компромісу між 
цінністю і ціною продукту. 
2. Пошук і розвиток ринків, де 
конкуренція невелика або 
відсутня. 
3. Використання і захист бла-
китних океанів. 

Теорія 
обмежень 

(TOC) 
Theory of 
constraints 

Е. Голдратт 
 

Забезпечення 
ефективності 
організації че-
рез пошук та 
оптимізмцію 
роботи «вузь-
кого місця» 

«Вузьке 
місце» 

 

1.Нарощування пропускної 
здатності вузького місця.  
2. Синхронізація режиму ро-
боти всього виробничого лан-
цюжка, ритм якому, повинно 
задавати вузьке місце. 
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Продовження табл. 1 

Назви 
стратегій 

Автори Основна мета Основні 
терміни 

Основні постулати 

Квантово- 
економічн
ий аналіз 

(КЕА) 

А. Шней-
дер, 

Я. Кацман, 
Г. Топчи-
швілі 

Оцінювання 
організації 

здійснюється з 
позиції 

перспектив її 
розвитку 

Організація 
товар, 
ринок 

1. Аналізування результатів 
діяльності здійснюється за по-
казниками виготовленої про-
дукції, технологій виробницт-
ва та масштабів діяльності, а 
не даними бухгалтерської 
звітності. 
2. Раціональне поєднання ета-
пів розвитку товару, організа-
ції та ринку. 
3. Ідентифікація провальних 
проектів та відмова від них. 

«Інтелек-
туальне 
лідерство» 

Г. Хемел, 
К. Пра-
халад 

Завоювання 
першості не на 
існуючих рин-
ках, а на тих, 
які створювати-
муться у перс-
пективі 

Базові 
функціональн
ості продукту, 
ключові 

компетен-ції, 
страте-гічні 
намі-ри 

1. Моделювання можливос-
тей нових ринків та аналізу-
вання потенціалу їхнього 
функціонування. 
2.Вивчення споживачів, ство-
рення нових продуктів, фор-
мування потреб, утворення 
нових ринків.  

Концепція 
А. Сли-
воцького 

А. Сли-
воць-кий 

Осередок су-
часної моделі 
бізнесу – спо-
живач, який ке-
рує зростанням 
капіталу ор-
ганізації, а не 
рівнем техно-
логгій 

Споживач  1.Капітал залишає еконо-мічно 
застарілі ділові моделі і руха-
ється до нових, які відпо-
відають вимогам клієнтів. 
2. Проектування бізнесу: вибір 
споживачів; забезпечення ви-
нагороди за діяльність; страте-
гічний контроль; вибір масш-
табу діяльності. 
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС МОНІТОРИНГУ ПОКАЗНИКІВ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Процес моніторингу показників результативності, тобто безпосередньо 

зміст і порядковість взаємопов’язаних процедур, реалізується виконанням 
сукупності етапів, процедур, дій, спрямованих на перетворення вхідної 
інформації на результатну. Ці аспекти моніторингу результативності відобра-
жаються у його технологічному процесі. 

Результати вивчення літератури [1-5] дають змогу стверджувати, що 
технологічний процес моніторингу – це сукупність взаємопов’язаних етапів, 
процедур, операцій, дій із перетворення інформації від її систематизації та 
опрацювання до надання результатної інформації користувачу з метою 
прийняття рішень.  

Першим етапом технологічного процесу моніторингу є визначення його 
мети та завдань. Метою цільового моніторингу показників результативності 
діяльності підприємства є системне відстеження ключових результуючих 
показників діяльності підприємства, методична агрегація яких спрямована на 
своєчасне виявлення та завчасне попередження проблем, а також відхилень 
від їх критеріальних значень. Досягнення мети здійснюється відповідно до 
визначених системою моніторингу показників результативності підприємства 
завдань: збирання та верифікації даних, що стосуються результативності 
підприємства; оцінювання, аналізування, прогнозування та контролювання 
показників результативності підприємства; інформаційна підтримка для 
прийняття рішень користувачами моніторингу показників результативності 
підприємства; ведення та зберігання баз даних щодо результативності підпри-
ємства. Інформація щодо результативності підприємства може бути виражена 
та зібрана по-різному. Наступним етапом моніторингу показників резуль-
тативності є вибір методів моніторингу, тобто способів та прийомів 
спостереження за станом об’єкта з метою інформаційного забезпечення прий-
няття управлінських рішень. Першорядним методом моніторингу результа-
тивності підприємства є відстеження показників, які різнобічно характе-
ризують всі аспекти діяльності. Зміст цього методу полягає в тому, що конт-
ролювання показників здійснюються періодично та систематично з метою 
своєчасного виявлення, завчасного попередження проблем та відхилень.  
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Найбільш важливим та складним етапом у процесі побудови системи 
моніторингу результативності підприємства є формування системи індика-
торів, яка містить в собі сукупність показників, що характеризують рівень 
результативності підприємства, що відповідає поставленим критеріям. Цей 
етап передбачає розрахунок індикаторів результативності підприємства та 
необхідні для їх розрахунку дані. Формування системи показників резуль-
тативності проводиться експертами з дотриманням певних вимог для 
забезпечення необхідного інформаційного забезпечення управління результа-
тивністю підприємства. Для визначення індикаторів використовуються як дані 
бухгалтерського обліку підприємства, так і загальнодоступні дані, що ха-
рактеризують зовнішнє середовище підприємства. В процесі формування 
системи цільових індикаторів визначається перелік даних для розрахунку 
системи індикаторів та їх джерела. Джерелами первинних даних можуть бути 
звітність підприємства та інші джерела, в тому числі отримані за допомогою 
експертних методів. Для інтерпретації експертних даних також необхідно 
передбачити наявність співвідношення якісних та кількісних оцінок. Цільові 
індикатори визначаються відповідно до цілей підприємства, що підтримують 
його стратегію. Кількість цільових індикаторів залежить від сфери застосу-
вання системи моніторингу, цільових установок та функцій обробки інфор-
мації, що покладені на цю систему.  

Після визначення цільових індикаторів формується база даних про 
фактичні їх значення. На цьому етапі подаються планові (або нормативні) 
значення показників результативності, що відповідають цільовим індикаторам 
та визначаються фактичні значення цільових індикаторів. Також передба-
чається їх зберігання баз даних. 

Наступний етап моніторингу – редагування первинних даних. Цей етап 
передбачає усунення помилок первинних даних, що виникли при їх збиранні. 
Крім того проводиться зміна формату даних та приведення його до 
прийнятного стандарту, якщо це необхідно. 

Зібрану інформацію необхідно опрацювати, відібравши інформацію, яка є 
важливою для отримання об’єктивного та адекватного результату моніторингу, 
тому наступним етапом є оброблення масиву даних. На етапі оброблення інфор-
мації на основі первинних даних формується інформація, що характеризує 
результативність діяльності, а саме: визначається рівень досягнення планового 
значення для кожного цільового індикатора; визначаються комплексні показ-
ники результативності відповідно до певних характеристик; оцінюється відпо-
відність об’ємів ресурсів, що скеровані на досягнення цілей підприємства, показ-
никам результативності підприємства, оцінюються корегувальні та попереджу-
вальні дії, прогнозний стан об’єкту моніторингу тощо. Також цей етап включає 
в себе сортування, запис, перетворення, зберігання тощо.  
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Етап підготовки даних до видачі завершує технологічний процес 
моніторингу результативності підприємства. Цей етап передбачає система-
тизацію та структурування інформації, визначення формату подання даних, їх 
візуальне контролювання та передачу даних до користувача результатів 
моніторингу. 

На основі даних моніторингу виявляють причини відхилень фактичних 
показників результативності від планових показників, розробляють коригу-
вальні та попереджувальні дії для усунення відхилень та покращення 
результативності підприємства, а також прогнозують зміни показників 
результативності та вплив на них управлінських рішень. Технологія моніто-
рингу показників результативності підприємства у взаємодії із принципами, 
функціями, методами формують концептуальну базу для забезпечення 
управління функціонуванням підприємств. 

 
Література 

1. Галіцин В.К. Системи моніторингу: Монографія / В.К. Галіцин. – К.: 
КНЕУ, 2000. – 231 с. 2. Мельник О.Г. Моніторинг діяльності підприємства / 
О.Г. Мельник, М.Д. Пецкович // Вісник Національного університету 
«Львівської політехніки». Серія: «Менеджмент та підприємництво в 
Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво 
Львівської політехніки, 2012. – № 722. – С. 381-386. 3. Мельник О.Г. Системи 
діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна 
концепція та інструментарій: [монографія] / О.Г. Мельник. – Львів: 
Видавницткво Львівської політехніки, 2010. – 344 с. 4. Системи фінансового 
моніторингу. Методологія проектування: Монографія / За ред.. О.В. Мо-
зенкова. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 152 с. 5. Шквір В.Д. Інформаційні системи 
і технології в обліку та аудиті: підручник / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній,  
О.С. Височан. – 2-ге вид., доопрац.. і доповн. – Львів: Видавництво Львівської 
політехніки, 2013. – 400 с. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 118 

Стельмах В.С., 
студент групи ФК-42 

Національний університет «Львівська політехніка» 
Науковий керівник – Кондрат І.Ю., 

к.е.н., доцент кафедри фінансів 
 

ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ  
ТА МОНОПОЛІЗАЦІЇ АГРОСТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
 
Динамічний розвиток агропромислового комплексу України, на жаль, не 

супроводжується приростом обсягів застрахованої сільськогосподарської 
продукції. Тому стратегія розвитку вітчизняного сільського господарства, в 
частині агрострахування, потребує оновлення. 

Ідея сучасної системи агрострахування полягала у наданні якісних 
страхових послуг сільгоспвиробникам членами об’єднання страховиків, які 
працюватимуть на ринку за принципами прозорості та відкритості, та за 
підтримки держави на засадах державно-приватного партнерства. Проте, 
очікуваного зростання ринку не відбулося. 

Основними причинами стагнації агрострахового ринку в Україні є: 
1) державна підтримка полягає, в основному, у здешевленні страхових 

премій зі страхування пріоритетних видів сільськогосподарської продукції. 
Однак, фінансові ресурси, що спрямовуються на ці цілі, досить обмежені чи 
зовсім відсутні; 

2) Аграрний страховий пул не виконує покладених на нього завдань. 
Проблема полягає не тільки у відсутності фінансування урядом субсидованого 
агрострахування, а й непрозорості формування Пулу. Членами Пулу є лише 4 
страховики із 24, які отримали ліцензію. Сума зібраних страхових премій у 
2013 році становила 135 млн. грн., застрахована площа склала 869 тис. га [1]. 

Серйозною загрозою функціонуванню ринку агрострахування в Україні є 
тенденція до його монополізації. Ступінь монополізації та ринкової 
конкуренції останнього можна оцінити за допомогою коефіцієнта ринкової 
концентрації (монополізації) та індексу Герфіндаля-Гіршмана [2]. 

Коефіцієнт ринкової концентрації дає можливість визначити частку 
ринку, що припадає на певну кількість страхових компаній. Динаміка 
показника за 2011-13рр. наведена в табл. 1 (розраховано за даними [3]). 

Аналізуючи нижче наведені показники, відзначимо тенденцію до 
зменшення питомої ваги Top 3 страховиків з 80,94% у 2011 році до 67,97% у 
2013 році. Але значення показника на протязі усього аналізованого періоду не 
відповідає нормам антимонопольного законодавства (на ринку присутня 
монополія трьох страховиків-членів Агрострахового Пулу). 
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Таблиця 1 
Динаміка показника монополізації (ринкової концентрації) на ринку 

агрострахування України за 2011–2013 рр. 
Частка зібраних страхових премій на ринку, % Роки Кількість страхових 

компаній Тор 1 Тор 3 Тор 5 Тор 10 
2011 15 43,11 80,94 90,22 98,74 
2012 14 38,14 64,35 77,85 97,76 
2013 16 27,32 67,97 92,98 99,99 

 

У табл. 2 наведено динаміку коефіцієнта ринкової конкуренції (індексу 
Герфіндаля-Гіршмана (ННІ), який показує вплив великих компаній на стан 
агрострахового ринку. 

Таблиця 2 
Динаміка коефіцієнта ринкової конкуренції за 2011-2013 рр. 

 

Види страхування: 2011р. 2012р. 2013р. 
- страховий ринок у цілому 148,35 150,25 166,81 
- агрострахування 2743,71 2033,14 1937,93 

 

З табл. 2 бачимо, що в цілому страховий ринок України є неконцент-
рований, його монополізація відсутня (ННІ <1000), тоді як на ринку 
агрострахування існує високий рівень монополізації (HHI>1800) [2]. 

З метою зниження рівня монополізації та удосконалення системи 
агрострахування необхідно: прибрати бар’єри для вступу до Агрострахового 
пулу для зацікавлених страховиків; усі страховики, які увійдуть до Пулу, 
повинні мати однаковий доступ до страхування з державною підтримкою; 
запровадити законодавчі вимоги щодо збору інформації про агрострахування 
(наприклад, суми страхових премій, страхових виплат тощо), яка необхідна 
для розрахунку страхових тарифів; поліпшувати професійний рівень андерай-
терів; використовувати зібрану інформацію для розробки стандартизованих 
агрострахових продуктів; Нацкомфінпослуг повинна проводити перевірку 
достовірності наданих страховиками даних, контролювати їх фінансовий стан; 
члени Пулу повинні здійснювати перестрахування ризиків, особливо 
катастрофічних; розвивати інфраструктуру агрострахового ринку. 
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АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕМПІВ ЗМІНИ РІВНЯ ОПЛАТИ  
ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ 

 
В сучасних умовах ведення господарської діяльності стимулювання 

працівників до продуктивної праці є одним із найважливіших питань, оскільки 
підприємство прагне отримати якомога більшу віддачу від найму і викорис-
тання висококваліфікованого персоналу. Можливість регулювання заробітної 
плати з врахуванням рівня зміни продуктивності праці на промислових 
підприємствах призведе до зростання ефективності використання робочої 
сили і підвищення рівня добробуту працівників. 

Оплату праці варто розглядати у тісному поєднанні з ефективністю праці, 
адже при зростанні продуктивності праці створюються реальні умови щодо 
підвищення рівня її оплати та забезпечення економічного зростання самого під-
приємства. Підвищення ефективності виробництва можливе тільки за умови, 
коли темпи зростання продуктивності праці випереджають темпи зростання 
рівня її оплати. Проаналізуємо співвідношення темпів зміни рівня оплати та 
продуктивності праці працівників промислових підприємств, так як промисло-
вість є провідною галуззю економіки України. В основу розрахунку продук-
тивності праці працівників промислових підприємств покладено методологію, 
яка наведена у «Тимчасових методичних рекомендаціях розрахунку продук-
тивності праці в економіці та за видами економічної діяльності» [1], згідно з 
якими продуктивність праці працівників промисловості визначають як співвід-
ношення валової доданої вартості у фактичних цінах та кількості зайнятого 
населення на промислових підприємствах. 

Для встановлення взаємозв’язку між заробітною платою і продуктивності 
праці працівників промислових підприємств використовують коефіцієнт ви-
передження, який обчислюють як відношення темпів зростання продуктив-
ності праці до темпів зростання оплати праці. 

Результати аналізу динаміки коефіцієнта випередження зростання 
продуктивності праці над заробітною платою працівників промислових 
підприємств України протягом 2004-2014 рр. подано на рис.1.  

Як бачимо з рис. 1. протягом аналізованого періоду коефіцієнт випе-
редження здебільшого становив менше 1.0, тобто темпи зростання продук-
тивності праці на промислових підприємствах були меншими за темпи 
зростання оплати праці. Така тенденція для промислових підприємств є 
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негативною. Варто зауважити, що протягом 2004-2009 рр. коефіцієнт 
випередження стабільно зростав (з 0,82 до 1,17), проте з 2009 до 2014 р. став 
стабільно скорочуватись (з 1,17 до 0,84). 

 
Рис. 1. Динаміка коефіцієнта випередження зростання продуктивності праці над 
заробітною платою працівників промислових підприємств України за 2004-2014 рр.  

 
Про негативну тенденцію свідчать також результати досліджень 

Міжнародної Організації Праці, згідно з якими Україна перебуває на 89 місці з 
продуктивності праці – між Марокко і Пакистаном. Серед країн СНД ми 
займаємо четверту позицію. Як зазначено в дослідженні, в Україні, по-перше, 
неефективно побудовані бізнес-процеси на підприємстві, що виражається в 
дублюванні функцій або зайвому навантаженні на одну посаду, по-друге, 
бюрократія і адміністративні бар’єри з боку держави для комерційного сектора, 
по-третє, особливості українського менталітету і чинники «сімейності» на 
підприємстві. Саме тому на даний момент середні показники продуктивності 
праці в країні в 3–5 разів нижчі, ніж в США і Європі. 

Проведений аналіз співвідношення темпів зміни рівня оплати та 
продуктивності праці працівників промислових підприємств України вказує на 
необхідність реалізації відповідних заходів щодо суттєвого вдосконалення 
факторів, що обумовлюють продуктивність праці. Потрібно здійснювати пошук 
резервів підвищення ефективності праці шляхом мобілізації її факторів: 
інтенсифікації виробництва, освоєння ресурсо- та енергоощадних технологій, 
удосконалення організації праці тощо. Для вирішення цього питання можна 
користуватися такими важелями, як мотиваційні, техніко-організаційні та 
моральні фактори підвищення продуктивності праці, що суттєво впливає на 
результати виробничої діяльності промислових підприємств. 

 
Література 

1. Тимчасові методичні рекомендації розрахунку продуктивності праці в 
цілому в економіці та за видами економічної діяльності: Наказ Міністерства 
економіки України від 26.12.2008 р. № 916. 2. Офіційний сайт Державного 
комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.ukrstat.gov.ua. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В УКРАЇНІ 

 
В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм 

власності виникла необхідність удосконалення функцій управління процесом 
виробництва, що викликало потребу створення госпрозрахункових органів 
фінансового контролю та аудиту. 

Так, першочергового роз’яснення потребує удосконалення та подальша 
розробка національних нормативів аудиту; поліпшення методики й організації 
аудиторських перевірок та їх якості; впровадження оптимальної методики 
визначення вартості аудиторських послуг; регулювання питання аудиторської 
етики, підготовки і підвищення кваліфікації аудиторів та інші. Вирішення 
зазначених проблем сприятиме укріпленню позицій та авторитету аудиту й 
аудиторської діяльності в Україні. 

Важливим для поширення аудиту на ринку послуг є реклама, насамперед, 
серед потенційних замовників, з одного боку, та серед громадськості з іншого. 
Аудиторська спільнота має постійно роз’яснювати, що аудит – це не тільки 
підтвердження звітності за вимогами Державної комісії цінних паперів та 
фондового ринку України, а також і контрольно-правове супроводження 
діяльності, консультування з питань правового та договірного забезпечення і 
розробка системи внутрішнього аудиту. 

Отже, головними напрямами розвитку аудиторської діяльності в Україні 
в сучасних умовах мають стати:  

1) внесення необхідних змін і доповнень до Закону України „Про 
аудиторську діяльність” [1] з метою приведення його у відповідність до інших 
законодавчих актів України, які прямо чи опосередковано впливають на 
регулювання аудиторської діяльності та розширення переліку підприємств, 
для яких щорічна аудиторська перевірка обов’язкова, а це, у свою чергу, 
збільшить ринок аудиторських послуг, а також введення додаткових 
положень, які б чітко унормували взаємовідносини аудитора та клієнта;  

2) поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій України з 
міжнародними та європейськими професійними організаціями бухгалтерів і 
аудиторів;  
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3) удосконалення навчальних планів підготовки обліковців у вищих 
навчальних закладах з метою адаптації набутих знань до потреб ринку 
аудиторських послуг. 

 

Література 
1. Закон України «Про аудиторську діяльність» – http://zakon.rada.gov.ua 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 
ВИТРАТ НА ІННОВАЦІЇ: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД 

 
У літературних джерелах відсутній єдиний підхід щодо визначення 

змісту оцінки системи внутрішнього контролю та критеріїв її ефективності. Як 
підтвердження цього В.В. Бурцев зазначає, що «…до сьогоднішнього дня не 
розроблено єдиного та загальнопризнаного підходу до оцінки ефективності 
внутрішнього контролю» [1, с. 118], а проф. В.А. Дерій характеризує ефектив-
ність контролю в Україні, як невисоку, тому, на думку автора, останній 
потребує реформування [2, с. 175]. 

Процес оцінювання ефективності системи внутрішнього контролю скла-
дається з окремих етапів. Так, проф. Р.О. Костирко пропонує використовувати 
такі: 1. бальна оцінка результатів контролю, яка здійснюється на основі поперед-
нього визначення критеріїв бальної оцінки відповідності принципам, якості та 
ефективності; 2. узагальнена оцінка результативності за кожним критерієм і 
контролю в цілому; 3. розробка шкали оцінки результативності контролю за 
трьома рівнями: низький, середній, високий; 4. прийняття рішення і розробка 
заходів з підвищення результативності контролю на основі узагальненої оцінки 
його результатів [3, c. 521]. 

Системний підхід до оцінювання ефективності системи внутрішнього 
контролю запропонували Л.О. Сухарева та А.М. Садекова, який передбачає 
такі етапи: 1. розробка засобів подання бухгалтерського контролю підпри-
ємства як системи; 2. визначення основних елементів системи бухгалтерсько-
го контролю; 3. інтерпретація інтеграційних зв’язків між різними елементами 
системи бухгалтерського контролю; 4. розкриття цільової орієнтації і визна-
чення завдань оцінки ефективності бухгалтерського контролю; 5. визначення 
основних етапів організації оцінки бухгалтерського контролю [4, c. 70]. 
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У міжнародній практиці використовуються два рівні оцінки системи 
внутрішнього контролю: 1. узагальнюючий рівень – за якого оцінка основних 
моментів внутрішнього контролю проводиться без обстеження (оцінки 
операційного контролю, діагностики, тестів, порівнянь тощо); 2. розширений 
рівень, який досягається на основі детального, поетапного вивчення 
доказовості системи внутрішнього контролю. 

Перший рівень оцінки визначає завдання вивчення внутрішнього контролю 
за допомогою тестів, підтвердження їх через недовіру до системи внутрішнього 
контролю. Другий – проводиться за допомогою тестування ефективності про-
цедур внутрішнього контролю й обмежується застосування тестів підтвердження. 

На основі вище наведеного, для оцінювання ефективності системи 
внутрішнього контролю витрат на інновації пропонуємо виокремлювати такі 
етапи: загальне ознайомлення з системою внутрішнього контролю витрат на 
інновації, оцінка надійності системи внутрішнього контролю витрат на інновації 
та підтвердження її достовірності. 

На етапі загального знайомства з системою внутрішнього контролю витрат 
на інновації контролер отримує уявлення про специфіку і масштаби діяльності 
підприємства, систему бухгалтерського обліку, структуру служби внутрішнього 
контролю (аудиту) та її місце в системі управління, оцінює рівень її професійності 
та перелік основних завдань. Контролер визначає порядок застосування заходів 
щодо забезпечення збереження майна, надійності бухгалтерського обліку та 
достовірності звітності. 

Якщо за результатами такого вивчення буде зроблено висновок про 
ненадійність системи внутрішнього контролю (низький її рівень), то покладатись 
на неї недоцільно, отже виникає потреба в більш детальній перевірці. І навпаки, 
якщо, на думку контролера, можна довіряти системі внутрішнього контролю, то 
необхідно переходить до наступного етапу. Оцінка надійності системи внутріш-
нього контролю витрат на інновації повинна здійснюватись контролером на 
основі власного досвіду застосування методичних прийомів. 

Підтвердження достовірності оцінки системи внутрішнього контролю витрат 
на інновації здійснюється в процесі перевірки. Довіряючи певною мірою системі 
внутрішнього контролю витрат на інновації, контролер в ході перевірки повинен 
проводити процедури підтвердження її надійності, застосовуючи різні методи та 
прийоми при проведенні тестів на відповідність системи внутрішнього контролю 
та процедур перевірки на суттєвість. Щоб підтвердити кожну зроблену оцінку 
незначного ризику невідповідності внутрішнього контролю, контролер повинен 
обов’язково провести ретельні тести на відповідність системи внутрішнього 
контролю. 

Література 
1. Бурцев В.В. Организация системы внутреннего контроля 

коммерческой организации / В.В. Бурцев. – М.: «Экзамен», 2000. – 320 с.; 2. 
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МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ  
БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА  

 
В Україні продовжують розвиватися ринкові відносини. Швидко зростає 

великий бізнес. Невідповідність роботи існуючих контрольно-ревізійних служб 
аграрних підприємств, що виконують функцію контролю, вимогам ринкових 
перетворень потребує удосконалення контрольної функції внутрішнього аудиту 
таких підприємств. Керівники великих агрохолдингів починають розуміти і 
управлінське значення внутрішнього аудиту в підвищенні ефективності управ-
ління великим бізнесом. Тому дедалі більше зростає потреба у внутрішньому 
аудиті у власників та керівників великого бізнесу. Але у них відсутній досвід 
організації і управління службами внутрішнього аудиту.  

Питанням методики внутрішнього аудиту господарської діяльності 
аграрних підприємств присвячені праці багатьох вітчизняних вчених, а саме     
Гуцаленко Л.В., Корінько М.Д., Пантелєєв В.П., Сук Л.К., Чуєнков А.Е. та ін-
ших. Незважаючи на наявність значної кількості наукових праць, невиріше-
ними залишаються питання методики внутрішнього аудиту біологічних 
активів тваринництва. 

Під внутрішнім аудитом аграрних підприємств розуміють незалежну 
діяльність з перевірки та оцінки роботи таких підприємств в їх інтересах. 
Метою внутрішнього аудиту є допомога членам суб'єкта господарювання 
ефективно виконувати свої функції.  

В процесі аудиту сільськогосподарських підприємств аудитори перевіря-
ють всі об'єкти бухгалтерського обліку, в тому числі і облік біологічних акти-
вів тваринництва. Відомо, що такий облік регламентують Положення 
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(стандарт) бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи” та Методичні 
рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів [1, 2].  

Розпочинають аудит з такого важливого питання як правильність 
визнання біологічних активів. При цьому необхідно враховувати, що 
біологічний актив визнається активом, якщо: підприємству перейшли ризики 
й вигоди, пов'язані з правом власності на біологічний актив; підприємство 
здійснює управління біологічним активом та контроль за його використанням; 
є впевненість, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, 
пов'язані з його використанням у сільськогосподарській діяльності; вартість 
біологічного активу може бути достовірно визначена. Біологічний актив 
визнається запасом, якщо він не використовується в сільськогосподарській 
діяльності та утримується для продажу або напрям його використання не 
визначено [1]. Біологічний актив визнається основним засобом, якщо він 
використовується в іншій діяльності, ніж сільськогосподарська, та очікуваний 
строк його використання більше одного року (або операційного циклу, якщо 
він довший за рік). 

Після цього здійснюють перевірку збереження тварин і птиці, що є 
біологічним активом. При цьому з'ясовують, чи все поголів'я закріплено за 
матеріально відповідальними особами, та встановлюють наявність договорів 
про матеріальну відповідальність. 

Особливе місце займає перевірка правильності та своєчасності прове-
дення інвентаризації поточних біологічних активів тваринництва. Гак аудитор 
повинен перевірити дотримання періодичності проведення інвентаризації, 
повноту охоплення нею наявного поголів'я худоби та правильність відобра-
ження її результатів в обліку. 

Повноту охоплення інвентаризацією наявного поголів'я худоби 
перевіряють порівнянням показників інвентаризаційних описів з даними 
регістрів синтетичного і аналітичного обліку (Журналу-ордера, Звітами руху 
худоби і птиці на фермі тощо); з'ясовують правильність відображення в обліку 
результатів інвентаризації. 

Важливим етапом аудиту надходження тварин є встановлення повноти їх 
оприбуткування, в т.ч. приплоду. Зокрема, повноту оприбуткування приплоду 
здійснюють шляхом порівняння актів на оприбуткування приплоду із 
записами у Книгах обліку руху худоби, Звітами про рух худоби і птиці на 
фермі. Журналом-ордером, відомістю до нього та іншими регістрами 
аналітичного обліку, а також даними бухгалтерського та оперативного обліку 
про оприбуткування приплоду. 

Крім того, аудитор має встановити своєчасність і правильність докумен-
тального оформлення операцій щодо руху поточних біологічних активів, 
забезпечення збереження тієї чи іншої групи активів, правильність відобра-
ження операцій з ними у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності. 
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Важливим напрямом перевірки є виявлення фактів падежу та 
вимушеного забою тварин. Метою перевірки є встановлення достовірності 
даних про падіж за джерелами інформації за допомогою зустрічної перевірки 
даних актів на вибуття тварин з даними Книги обліку руху худоби й птиці, 
звітами про рух худоби та птиці на фермі, регістрами аналітичного обліку, 
формою статистичної звітності № 24, а також із журналами для реєстрації 
хворих тварин (ф. № 1 -вет.), ветеринарною звітністю, протоколами або акта-
ми розтину трупів). Порівнянням живої маси за актом (ф. № 100) з відомістю 
останнього зважування встановлюють факти заниження падежу, особливо 
коли він стався з вини матеріально відповідальної особи, яка повинна 
відшкодувати матеріальний збиток [4]. А також особливо уважно слід вивчати 
факти фіктивної реалізації або забою тварин з метою приховування їх падежу. 

Заключним етапом перевірки падежу тварин є визначення загальної 
кількості падежу та суми збитків, причин, за яких це сталося, винних у цьому 
осіб, розмірів відшкодування ними матеріального збитку та повноти 
страхових відшкодувань за стихійного лиха й інфекційних захворювань. 

Необхідно перевірити випадки розкрадання й зникнення тварин, 
встановити наявність актів на виявлені нестачі, уточнити дату складання 
актів, склад комісії, достовірність підписів, відповідність даних первинних 
документів звітам про рух тварин та птиці на фермі, встановити відповідність 
між звітами за суміжні періоди, отримати пояснення у відповідальних осіб. 

Таким чином, аудитор має встановити дотримання порядку обліку витрат 
на вирощування, відгодівлю тварин та їх забій на підприємстві відповідно до 
вимог П (С)БО 16 "Витрати", 30 "Біологічні активи" 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Здійснення зовнішньоекономічної діяльності українськими підприємст-

вами є одним з пріоритетних напрямів політики держави у сфері економіки, 
що створює основи для розвитку вигідної торгівлі і сприятливого інвестицій-
ного клімату в країні, забезпечує підвищення якості та конкурентоспро-
можності товарів, а також їх просування на зовнішні ринки. Проте на сьогод-
нішній день підприємства зіштовхуються з низкою проблемних аспектів у цій 
сфері діяльності, серед яких відсутність необхідного досвіду роботи на 
зовнішньому ринку, а також суперечливе українське законодавство щодо 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Одним з шляхів ефективного здійснення експортно-імпортних операцій є 
забезпечення незалежного об'єктивного контролю зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств та професійного підтвердження достовірності звітнос-
ті, яка надається користувачам і зацікавленим сторонам, що забезпечується 
здійсненням аудиторської перевірки, під час якої першочергово мають бути 
розроблені чіткі вимоги до проведення та якості аудиторських послуг. 

Порядок проведення аудиторської перевірки зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства та її завдання обумовлені особливим законодавчим 
регулюванням, як умов здійснення цього виду фінансово-господарської діяль-
ності, так і визначення порядку оподаткування окремих об'єктів. 

Основним завданням аудиту зовнішньоекономічної діяльності є 
виявлення на основі наданих підприємством фінансових і податкових звітів 
даних аналітичного та синтетичного обліку, первинних документів, відпо-
відності її чинним законам України та нормативам щодо зовнішньоеконо-
мічної діяльності, обґрунтованості проведення таких операцій, правильності 
визначення фінансових результатів [1]. 

Аудиторську перевірку зовнішньоекономічної діяльності підприємства 
доцільно розділити на два етапи: 

1) аудит доцільності, законності і обґрунтованості здійснення підпри-
ємством зовнішньоекономічної діяльності; аудит її організації та умов 
виконання; 

2) аудит відображення у бухгалтерському обліку, податковій та фінан-
совій звітності операцій зовнішньоекономічної діяльності. 
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До проблемних питань аудиту у сфері зовнішньоекономічної діяльності 
можна віднести: 

– брак достатнього досвіду аудиторської діяльності; 
– відсутність нормативної бази; 
– відсутність методичних рекомендацій щодо проведення аудиту 
зовнішньоекономічної діяльності, тощо. 

 Для вирішення вищезазначених проблем наведемо деякі шляхи їх 
подолання та перспективи розвитку аудиту в Україні: 

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

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

3)  розробка внутрішніх методик аудиту, робочої документації; 
4)  розробка типових методик аудиторської перевірки у галузі 

зовнішньоекономічної діяльності [3]. 
Для ефективності контролю експортно-імпортних операцій на підпри-

ємствах необхідно створювати відділ внутрішнього аудиту. Доцільність ство-
рення такого відділу на підприємствах може бути доведена тим, що це 
дозволить керівництву здійснювати контроль за підрозділами, виявити 
найбільш перспективні напрямки розвитку, а також давати рекомендації 
фінансово-економічним та бухгалтерським відділам стосовно покращення 
результатів їх роботи.  

Слід зазначити, що удосконалення системи аудиту зовнішньоекономічної 
діяльності матиме позитивний вплив не тільки на розвиток аудиторської 
діяльності, але і на державу в цілому, адже дозволить збільшити ефективність 
контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності та підвищення якості 
експортно-імпортних операцій. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ  
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ 

 
Утворення у складі суб’єктів господарювання відокремлених структурних 

підрозділів обумовлює появу внутрішньогосподарських розрахунків між ними. 
Недостатня методологічна та правова урегульованість таких розрахункових 
взаємовідносин призводить до того, що інформація про внутрішньогосподарські 
розрахунки може бути викривленою і, як результат, – відображеною у звітності 
недостовірно. Систематизація основних засад аудиту внутрішньогосподарських 
розрахунків дасть змогу узагальнити методичні підходи до аудиту таких 
розрахункових взаємовідносин з метою підтвердження адекватного, повного і 
достовірного відображення внутрішньогосподарських розрахунків у первинній та 
зведеній фінансовій звітності. 

Аудит внутрішньогосподарських розрахунків здійснюється з метою 
висловлення незалежної професійної думки щодо правильності їх відображення у 
первинній звітності та повноти і достовірності їх згортання під час формування 
зведеної фінансової звітності підприємства.  

Аудитор повинен підходити до перевірки внутрішньогосподарських 
розрахункових взаємовідносин з достатнім рівнем професійного скептицизму 
через відсутність впевненості в тому, що вся інформація щодо таких 
розрахунків відображена на рахунках бухгалтерського обліку та адекватно 
розкрита у звітності. 

На початковій стадії аудиту потрібно ознайомитися із бізнесом клієнта, 
провести експрес-аналіз, виробити загальну стратегію аудиторської перевірки та 
встановити масштаби роботи, яку слід виконати. Наступним кроком цієї стадії 
аудиту є складання плану та програми аудиторської перевірки.  

Дослідна стадія аудиту внутрішньогосподарських розрахунків передбачає 
застосування у логічній послідовності таких дій: перевірку системи внутрішнього 
контролю; виявлення переліку відокремлених структурних підрозділів 
підприємства; ідентифікацію та класифікацію внутрішньогосподарських 
розрахунків, їх дослідження за формою і по суті; дослідження адекватності 
розкриття інформації про внутрішньогосподарські розрахунки у первинній та 
зведеній фінансовій звітності.  

На цій стадії потрібно з’ясувати, чи існували значні суми нерозкритих 
внутрішньогосподарських розрахункових взаємовідносин внаслідок обману чи 
шахрайства, що могло б призвести до приховування істотних операцій, особливо 
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таких, що були здійснені за підробленими документами та таких, що не відбулися 
насправді. Тобто аудитору необхідно оцінити ризики того, що інформація про 
предмет перевірки може бути суттєво викривлена [1]. 

Факторами, які можуть мотивувати виникнення операцій, що містять у собі 
непрямі ознаки можливого шахрайства є: приналежність суб’єкта 
господарювання до галузі промисловості, яка перебуває на стадії занепаду чи в 
якій існує загроза швидкого старіння, недостатність власного оборотного 
капіталу, наявність надлишкових виробничих потужностей, відсутність у 
менеджерів мотивації до прибуткової діяльності суб’єкта господарювання. 

Для того, щоб виявити внутрішні господарські операції які не були розкриті 
за допомогою загальних процедур аудиту слід застосовувати спеціальні 
процедури аудиту: дослідження економічної сутності та ступеня взаємодії з 
основними покупцями, постачальниками, позичальниками; аналізування фактів 
отримання чи надання послуг без їх відображення в обліку та інформації щодо 
суттєвих взаємовідносин підприємства з філіями та відокремленими 
структурними підрозділами між собою; огляд та дослідження отриманих 
підприємством від менеджерів заяв та скарг, що стосуються конфлікту інтересів. 

Після визначення наявності внутрішньогосподарських розрахункових 
взаємовідносин за період, що підлягає перевірці, аудитор повинен визначити 
межу суттєвості щодо сум оборотів та залишків, що виникли за результатами 
здійснення таких розрахунків, ідентифікувати істотні операції, які підлягатимуть 
аудиту, визначити обсяг вибірки та застосувати незалежні тести до таких 
операцій. Виявлені суттєві операції треба також перевірити щодо порядку їх 
відображення у с системі бухгалтерського обліку. 

Систематизовані за результатами дослідження методичні підходи до аудиту 
внутрішньогосподарських розрахунків забезпечують більш адекватний підхід до 
перевірки таких розрахункових взаємовідносин з метою їх достовірнішого 
розкриття у фінансовій звітності, що, своєю чергою, підвищить ефективність 
управління підприємством. 
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ПЕРСПЕКТИВИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Аудит є важливим механізмом підтвердження об’єктивності фінансової 

інформації суб’єктів господарювання. В Україні аудит з’явився на початку 90-их 
років XX ст., проте на сучасному етапі його розвитку ще досі існує багато 
проблем нормативного та організаційно-методичного характеру, зокрема: 
недостатня чисельність методичних розробок з аудиторського контролю, 
недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, низький рівень 
комп'ютеризації аудиту, що негативно впливає на продуктивність праці аудиторів 
і на оперативність систематизації даних про клієнтів. 

Ратифікація угоди про Асоціацію з Європейським Союзом передбачає 
широкі можливості для української економіки, що позитивно мало б вплинути і на 
сферу аудиту. «Сьогодні, коли Україна стала асоційованим членом ЄС, наші 
аудитори отримали можливість працювати в повній відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності. На шляху запровадження європейських 
стандартів прозорого та приватного аудиту в Україні немає ніяких перешкод, а 
тому вони стануть каталізатором створення в нашій країні великих національних 
аудиторських компаній, які зможуть на рівних конкурувати на світових ринках». 
Залишається сподівається, що конструктивні зміни, давно назрілі у сфері 
регулювання ринку аудиторських послуг, будуть повною мірою реалізовані [2]. 

Таким чином, вирішення проблем і суперечностей аудиту має здійснюватись 
з урахуванням сучасних тенденцій розвитку цього інституту та інтеграційних 
процесів української економіки. Але слiд зауважити, що на сьогодні аудит є 
важливою складовою інфраструктури економіки України, яка потребує 
відповідного регулювання. В умовах інтеграції в європейське співтовариство 
розвиток аудиту є вагомим і пріоритетним напрямком. Тому необхідно створити 
оптимальне середовище для його подальшого ефективного функціонування в 
Україні, що сприятиме формуванню контрольного інструменту забезпечення 
довіри користувачів до перевіреної аудитором фінансової інформації [1]. 

Література 
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проблем до процвітання. Голова Аудиторської палати України Нестеренко 
І.І. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://auditinkraine.blox.ua  



 133 

НАПРЯМ 5. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ,  

АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ 
 

Андросенко О.О., 
здобувач, 

Київський національний торговельно-економічний університет. 
Науковий керівник – д.е.н., професор Нападовська Л.В. 

 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 

 
Побудова ефективної системи обліку та управління витратами підпри-

ємств кондитерської галузі здійснюється з урахуванням необхідності в 
постійному обміні та аналізі оперативної та стратегічної інформації. Облік 
виконує роль універсальної інформаційної бази, на підставі якої здійснюється 
процес прийняття ефективних економічних рішень. Забезпечення результатив-
ності інформаційної системи управління витратами можливе лише за умов 
застосування інформаційних технологій.  

Впровадження інформаційної системи бухгалтерського обліку із застосу-
ванням інформаційних технологій вимагає суттєвих, а іноді й докорінних змін 
в організації облікового процесу та виконанні обліково-аналітичних процедур.  

На думку С.В. Івахненкова, “розробка та впровадження комп’ютеризо-
ваної системи бухгалтерського обліку (КСБО) пов’язані з суттєвими змінами в 
організації бухгалтерського обліку”[1]. Організація бухгалтерського обліку 
трактується науковцями як “організація обліку як системи” [2, с. 6]. Під 
організацією обліку розуміють все те, що забезпечує роботу бухгалтерії та все 
те, що забезпечує вирішення певного облікового завдання [3, с. 234]. 
Найпоширенішим підходом до визначення організації бухгалтерського обліку 
є трактування його як системи методів, способів (заходів) та засобів, які 
забезпечують оптимальне функціонування обліку та подальший розвиток 
відповідно до поставленої мети [4, с. 4; 5, с. 80; 6, с. 79]. В.Г. Лінник та М.В. 
Кужельний під раціональною організацією обліку [7, с. 302] розуміють 
систему заходів, які забезпечують найефективніше виконання функцій бух-
галтерського обліку. Зміни в організації обліку, зумовлені застосуванням 
інформаційних технологій ведуть до перегляду основних складових органі-
зації: документообігу, організації роботи облікового апарату, застосування 
елементів методу бухгалтерського обліку [8].  
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 Водночас, такі зміни, як зазначає М.І. Козак, дають змогу зменшити 
трудомісткість обліку шляхом застосування ефективних прийомів ведення 
облікових записів і застосування нових технічних засобів для виконання 
інформаційних процедур; збільшити аналітичні можливості обліку через 
розвиток системи рахунків і облікових регістрів; інтеграція різних видів облі-
ку з метою забезпечення зіставності отримуваної управлінської інформації та 
раціоналізації інтеграційних зв’язків між регістрами; централізацію або 
децентралізацію обліку для раціонального розподілу облікових робіт між 
управлінцями та формування центрів відповідальності [9, c.5].  

Отже, налагоджена, прозора, чітка схема організації бухгалтерського 
обліку дає змогу удосконалити процес ведення обліку на підприємстві при 
впровадженні інформаційних технологій, уникнути можливих помилок у 
розрахунках, які залежали від людського фактора, пришвидшити процес 
розрахунків підприємства з контрагентами та в результаті отримати 
ефективнішу діяльність всього підприємства, уникнути штрафів та неустойок 
за несвоєчасність розрахунків та неправильність нарахувань деяких сум [10]. 
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ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ STARTER 
KIT FOR COST AND EXPENSE PLANNING У СИСТЕМІ 

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИДАВНИЧО – ПОЛІГРАФІЧНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 
Оскільки виробництво продукції на видавничо-поліграфічних підпри-

ємствах здійснюється відповідно до конкретних замовлень, то для такого виду 
господарської діяльності характерним є використання позамовного методу 
обліку витрат. З огляду на таку особливість галузі, важливого значення 
набуває планування витрат у системах управлінського і бухгалтерського 
обліку на поліграфічних підприємствах з метою раціонального використання 
виробничих і грошових ресурсів. 

На даний час український ринок недостатньо забезпечений новітніми 
інформаційними технологіями, пов’язаними зі складанням планів та кошто-
рисів витрат на виробничо-редакційну діяльність: їх переважна більшість є 
або занадто дорогими у придбанні та обслуговуванні, або нераціональними у 
застосуванні. Проте, програми такого спрямування, розроблені закордоном, є 
значно ефективнішими у використанні і впровадженні на підприємствах. 
Однією з таких прогам є Starter Kit for Cost and Expense Planning (або 
скороченно SKCEP).  

Програма SKCEP є доповненням до системи SAP BPC Net Weaver та 
Microsoft platform. Вона забезпечує автоматизований супровід бізнес-процесів 
на підприємствах, у тому числі поліграфічних, з метою досягнення 
поставлених цілей.  

До основних переваг впровадження і використання програми SKCEP 
можна віднести: 

− економію коштів на придання за рахунок «розумної ціни»; 
− порівняно вищу якість програмного забезпечення у зв’язку з постійним 
її вдосконаленням; 

− можливість пошуку «реальних» рішень актуальних проблем за 
допомого спеціального середовища користувачів та спеціалістів. 

Програма SKCEP, система управління витратами, націлена на перспек-
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тиву. Метою SKCEP є використання функцій ERP-системи для планування та 
прогнозування витрат, а також їх розподілу з використанням більш надійного 
і гнучкого інтерфейсу. Ця программа дозволяє мінімізувати час складання 
кошторисів витрат на виробничо-редакційну діяльність та ІТ-залежність 
обліково- розрахункових процесів.  

Бухгалтерський та управлінський персонал матимуть можливість вносити 
свої дані до бази або застосовувати у розрахунках історичні, типові ринкові, 
прогнозовані або цільові витрати, характерні для певного замовлення. 
Інформацію про них можна знайти у «бібліотеках» програми.  

Крім того, серед характерних можливостей програми можна відзначити: 
− розподілення витрат за центрами відповідальності; 
− розподілення витрат за елементами витрат; 
− створення ієрархічних залежностей; 
− прогнозування (з урахуванням поширення, вагомості, тренду тощо); 
− перерахунок витрат залежно від нових заданих умов. 
Дані, занесені у базу програми SKCEP можуть бути використані не лише 

для формування наявної інформації у зведені плани, прогнози і кошториси 
витрат, але й для аналізу даних. Бухгалтери та управлінський персонал 
зможуть вибирати із переліку витрат та їх груп необхідні значення за будь-
який необхідний період часу. 

З метою мінімізації тривалості пристосування до властивостей програми і 
прискорення процесу прийняття управлінських рішень розробниками 
програми SKCEP було запроваджено консоль EasyLoad Cockpit. 

EasyLoad Cockpit – унікальна консоль управління витратами підприємств, 
у тому числа і видавичо-поліграфічних, так як створена на базі програми 
Microsft Excel. Вона допомагає легко переносити дані з попередніх звітів, 
блокувати окремі комірки для уникнення їх перезапису, використовувати 
розподіляти наявні ресурси і прогнозувати майбутні закупівлі за допомогою 
надзвичайно простих команд. Відповідно, така консоль орієнтовані саме на 
працівника бухгалтерії або іншого економічного відділу та не потребує 
особливих пізнань у сфері інформаційних технологій. 

Таким чином, автоматизація системи управління витратами відіграє 
важливу роль у процесі планування на видавничо-поліграфічних 
підприємствах в сучасних ринкових умовах. Зважаючи на відсутність у 
вітчизняних виробників програм, які б відповідали критеріям актуальності, 
новизни та простоти у застосуванні, виникає необхідність застосовувати 
закордонні аналоги, одним з яких є програма Starter Kit for Cost and Expense 
Plannin, широка функціональність якої дозволяє зведення планів, складання 
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кошторисів витрат на виробничо-редакційну діяльність та прогнозування 
таких витрат без зайвих затрат часу та коштів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ 

 
Позитивна динаміка збільшення Інтернет-аудиторії, розвиток та нарос-

тання темпів інтерактивної торгівлі спричиняють появу нових можливостей 
для ведення бізнесу – розраховуватися за поставлені товари, виконані роботи 
та надані послуги електронними грошима. 

Визначення терміну «електронні гроші» у вітчизняній фінансовій прак-
тиці міститься в постанові НБУ № 481 «Положення про електронні гроші», 
згідно якої останні «це одиниці вартості, які зберігаються на електронному 
пристрої, приймаються як засіб платежу іншими, крім емітента, особами і є 
грошовим зобов'язанням емітента» [1]. При цьому зазначається, що 
електронні гроші можуть бути виражені тільки в гривневому еквіваленті. 

Електронні гроші зазвичай розділяють на два типи: на базі смарт-карт та 
на базі мереж. І перша, і друга група підрозділяються на анонімні (неперсо-
ніфіковані) системи, в яких дозволяється проводити операції без ідентифікації 
користувача, й неанонімні (персоніфіковані) системи, що вимагають 
обов'язкової ідентифікації користувача [4].  

Електронні гроші (Інтернет-гроші) – це фактично електронний еквівалент 
звичайних грошей, які використовуються при розрахунках між покупцем і 
продавцем в Інтернет-магазинах. З технічного погляду електронні гроші – це 
електронний запис про певний обсяг вартості, який захищений відповідними 
криптографічними алгоритмами. З юридичного погляду електронні гроші є 
грошовим зобов’язанням емітента, який повинен обміняти їх на традиційні 
гроші за вимогою пред’явника. 



 138 

Сьогодні українці можуть продавати та купувати товари, переказувати 
кошти за допомогою таких систем, як WebMoney, "Яндекс.Деньги", RBK 
Money, E-Gold, LiqPay, Z-Payment, Paypal, Liberty Reserve, Moneybookers тощо 
[3]. Такий розвиток ринку електронних грошей є свідченням еволюції 
вітчизняного бізнесу, його поступового наближення до світових стандартів. 
Але широкому застосуванню електронних платіжних засобів в Україні 
перешкоджають певні труднощі. По перше, це правове регулювання, яке не 
встигає за стрімким розвитком відносин у цій сфер, та законність обігу 
електронних платіжних засобів в Україні. 

Згідно останніх змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та 
Інструкції про його застосування, введено субрахунок 335 «Електронні гроші, 
номіновані в національній валюті» (зі змінами від 27.06.2013 р.), на якому 
відображаються операції з електронними грошима.  

В бухгалтерському обліку поповнення платіжної або мобільної старт-картки 
(електронного гаманця) з поточного рахунку відображається записом: Дебет 335 
«Електронні гроші, номіновані в національній валюті» 

Кредит 311 «Поточні рахунки в національній валюті». 
За поповнення платіжної картки стягується комісія: Дебет 92 «Адміністра-

тивні витрати» Кредит 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті». 
Оплата товарів за допомогою електронного гаманця з платіжної картки 

здійснюється підзвітною особою: Дебет 372 «Розрахунки з підзвітними особами» 
Кредит 335 «Електронні гроші, номіновані в національній валюті». 

 При безпосередньому придбанні товару карткою з використанням 
електронних грошей застосовується субрахунок 372, а використання субрахунка 
335 суттєво обмежена, оскільки згідно з Інструкцією про застосування Плану 
рахунків рахунки 30, 31, 33 не кореспондують з рахунками класу 2, рахунок 33 не 
кореспондує з рахунком 64, щоб відобразити ПДВ чи сплату податків [5]. 

Суб’єкти, які здійснюють операції з електронними грошима (емітент 
електронних грошей, оператор, агенти, торговці та користувачі), мають право їх 
здійснювати лише за правилами, узгодженими з Нацбанком. При цьому Нацбанк 
не узгодив правила використання електронних грошей WebMoney Transfer, 
Інтернет.Гроші, VkrMoney, RBKMoney, Яндекс.Гроші, QJWI, E-gold. Отримані 
від користувачів електронні гроші торговець має право: обміняти на безготівкові 
кошти в агента з розрахунків або пред’явити до погашення емітенту в обмін на 
безготівкові кошти [2].  
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ЗАСТОСУВАННЯ XBRL ДЛЯ СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ 
ЗВІТНОСТІ ЩОДО ОБІГУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ 

 
Перенесення сьогодні майже усієї доступної людству інформації у цифрове 

середовище потребує вдосконалення в питаннях обробки даних. Особливо 
гостро така необхідність виникає у процесі роботи з діловою інформацією, яка 
створюється різними господарюючими суб’єктами та передається між ними й 
обмін якою здійснюється між різними зацікавленими особами, так званими 
стейкхолдерами. Така потреба пояснюється необхідністю в єдиних підходах до 
створення та подачі інформації: щоб вона була зрозуміла не лише тим, хто її 
створює, а й тим, хто приймає, обробляє та оцінює її. 

Традиційною є форма відображення звітності, яка представлена, 
наприклад, у вигляді таблиці чи у іншому форматі. Такі вимоги висуваються 
державними органами, що регулюють діяльність суб’єктів господарювання у 
відповідній сфері. Разом з тим, дані про діяльність суб’єктів господарювання 
можуть використовуватись й іншими зацікавленими особами для прийняття 
різних рішень: внутрішніх користувачів, інвесторів, партнерів, банків тощо. 
При цьому для будь-якої звітності, яка будується за принципами 
бухгалтерського обліку важливою є суть даних, їх об’єктивність і 
неупередженість. Форма ж представлення слугує лише для візуального 
відображення стану суб’єкта, звітність якого розглядається. Однак її передача 
здійснюється зазвичай сьогодні саме за допомогою інформаційних систем 
різного типу на базі комп’ютерних мереж найчастіше через Інтернет. А в 
процесі передачі така звітність перетворюється в будь-якому випадку в 
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машинний код і лише при отриманні приймаючою системою відображається у 
необхідному вигляді. 

З метою консолідації даних державними органами чи головним офісом 
компанії від територіально розподілених підрозділів, або іншими стейкхол-
дерами із використанням спеціалізованого програмного забезпечення, за 
допомогою якого можна здійснювати більш швидко опрацювання лише 
необхідних даних і представлення їх у потрібному користувачеві вигляді, 
приймаючій інформаційній системі слід мати дані в тому вигляді, в якому 
вона зможе їх опрацювати і видати результат. 

Одним із найбільш популярних на сьогодні способів представлення 
даних є технологія XBRL – розширювана мова ділової звітності (від 
англійської – eXtensible Business Reporting Language). Це відкрита специфіка-
ція на базі мови XML (Extensible Markup Language), яка використовує 
ідентифікаційну мітку для кожного окремого елемента даних, замість того, 
щоб розглядати фінансову інформацію у вигляді блоку тексту, або 
друкованого документа, або таблиці. 

Створення документів за допомогою XBRL вимагає використання так 
званої таксономії – словника (довідника), який містить вимоги для ідентифіка-
ції, маркування, класифікації та встановлення правил погодження даних. Це 
низка XBRL-файлів, в яких «машинною» мовою описані всі показники, котрі 
необхідно відобразити у звітності за МСФЗ. Таксономії МСФЗ (IFRS 
Taxonomy) містять визначення та властивості окремих елементів фінансових 
звітів, а також властивості взаємозв’язків між ними. Іншими словами – це 
систематизація і представлення в електронному вигляді показників, які 
необхідно розкривати відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності, тобто електронне відображення звітності. 

Стандартна таксономія для відображення даних в фінансової звітності, 
створеної на основі МСФЗ із використанням XBRL, включає на сьогодні 4640 
рядків [0, с. 3]. Для формування звітності за іншими напрямами, не перед-
баченими МСФЗ, необхідно розробити додаткові теги, що можна зробити 
саме завдяки розширюваній концепції створення XBRL, що і покладено в 
основу її назви. 

Однією із прогалин, яку слід ліквідувати, у сучасній практиці складання 
XBRL-звітності є відсутність схеми і відповідних тегів для звітування з 
питань роботи суб’єктів господарювання, у тому числі й банків, з електрон-
ними грошима. 

З метою створення звітності про роботу з цим платіжним засобом ми 
пропонуємо використовувати наступні параметри схеми, враховуючи 
основоположні принципу щодо їх обігу: 

− назва елемента – element name=“E-money”; 
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− суть відповідно до Директиви Європейського союзу – id=“E-
MoneyDirective(2009/110/EC)_e-money”; 

− тип періоду даних – periodType=“instant”; 
− балансова суть для емітентів, для яких електронні гроші є зобов’я-
заннями – balance=“credit”; для користувачів – balance=“debit”. 
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MOBILE DEVICES. BANE OR BOON? 

 
Modern security strategy is based on different regulatory and legal 

requirements. They are limited to just checking the perimeter. These methods 
cannot catch up the fast growing integration of mobile devices. 

Mobile devices are a source of constant worries for IT-specialists, responsible 
for information security. Confidential information can be easily stolen, lost or, even 
worse, changed. The so-called phenomenon, Bring Your Own Device (BYOD) has 
dramatically increased the number of critical security incidents. 

There are several BYOD characteristics 
– Businesses of all sizes are vulnerable to BYOD 
– The information stored by employees on a mobile device is more valuable 

than the gadget itself. 
– As for small and large business, mobile devices are the source of a wide 

range of vulnerabilities [1, p.2]. 
The mobile device itself represents a bank of a wide range of information. 

Often, the dissemination and usage of this information is not controlled carefully 
enough. 

Here is a sample list of information that is potentially stored on a smartphone, 
tablet, laptop, or PDA [2]: 

– Financial information 
– Personal data of customers 
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– Payment information 
– Information about markets and competitors 
– Email correspondence 
– Identification data 
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Figure 1: The problems caused by BYOD 

(http://www.anti-malware.ru/files/Check_Point_Mobile_Security_Survey_2013_RUS.pdf) 
 

 

 
Figure 2: The web of relationship device / vulnerability / threat 
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Threat Protection is one of the most important tasks for both small companies 
and large corporations. Improving mobile device knowledge is one of the most 
important elements of protection. There are a few simple rules for the protection of 
your mobile device: 

1. Set a PIN to access your device. 
2. Try to forbid software installation from unknown sources. 
3. Do not forget to install antivirus software. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ  
В ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 
Інтеграція України в світові та європейські процеси на умовах 

забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції сприятиме 
зміцненню економічних позицій держави і створить передумови 
соціальному розвитку та забезпечить сприятливий інвестиційний клімат. 
Зростання капітальних інвестицій означає оновлення основних засобів, 
проте криза значно знизила їх обсяг. Процес оновлення основних засобів не 
припиняється, але рівень зношеності основних засобів у 2014 р. склав 
83,4%, що перевищує допустимі норми ефективності використання [1]. 
Однак деякі підприємства можуть впливати на цей показник зношеності за 
допомогою облікової політики. Зокрема за умов реформування системи 
Податкового законодавства України виняткового значення набуває процес 
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нарахування зносу основних засобів у контексті оподаткування прибутку 
підприємства. Зважаючи на це, методологія й організація обліку та 
внутрішнього контролю амортизаційних відрахувань потребує вдоско-
налення.  

Застосування комп’ютерних програм «1С:Підприємство», «Галакти-
ка» та інші значно полегшило ведення бухгалтерського обліку, в тому числі 
і обліку активів. 

Вищевикладене і обумовило актуальність теми дослідження обліку 
основних засобів в інформаційних системах, що забезпечило інтерес таких 
вчених-економістів, як С.В. Іваненкова, О.В. Шипунова, Т.А. Писаревська, 
Ф.Ф. Бутинець, А.М. Береза, Н.Г Виговська, Л.О. Р.І. Іванова, Терещенко, 
О.В. Клименко та інші. Проте в сфері інформаційних систем і технологій в 
обліку це питання, на мій погляд, не є достатньо допрацьованим. 

Зокрема, до завдань бухгалтерського обліку нарахування амортизації 
належать: 

– об’єктивне нарахування амортизації основних засобів; 
– їправильне документальне оформлення та своєчасне відображення в 
обліку сум нарахованої амортизації; 

– точне визначення результатів від нарахування амортизації [2]. 
Також підприємства застосовують і методи нарахування амортизації 

основних засобів, що передбачені податковим законодавством.  
Однак, застосування норм і методів амортизації основних засобів, 

передбачених податковим законодавством, жодним чином не дозволяє 
прирівнювати дані бухгалтерського обліку до даних податкового обліку 
основних засобів. Відмінності можуть виникати як в зв’язку з різницею в 
визначенні строку початку нарахування амортизації, так і при проведенні 
переоцінки, безоплатному отриманні та поліпшенні основних засобів [3].  

Тож з прийняттям Податкового кодексу облік амортизації став більш 
довготривалим та трудозатратним. Саме застосування автоматизованих 
систем для формування дієвої амортизаційної політики дозволить значно 
підвищити і чітко визначити напрями інформаційного забезпечення та 
окреслити коло питань, що розкриваються по даних напрямах. Тому 
застосування комплексного обліково-інформаційного забезпечення обліку 
амортизаційних відрахувань, а також операцій використання й оновлення 
основних засобів дасть змогу контролювати рівень витрат підприємства 
через документальне відображення нарахування зносу основних засобів, 
ефективно управляти процесом оновлення матеріально-технічної бази 
підприємства [4].  
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Отож, використання сучасних інформаційних систем з метою впро-
вадження автоматизації обліку амортизації дасть змогу не тільки значно 
заощадити час роботи бухгалтера, але й запобігти помилкам в звітності. 
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Nowadays, when the world population continues to grow, the increasing 

amount of needs in modern society imposes efficient maximization in all spheres of 
social activity. In this case, one of the most important and essential conditions for 
such actions is to improve our information resources and technologies. 

The main problem of the plan appears to be a reliable information security 
system. It is important to prevent distortion or destruction, unauthorized 
modification and deliberate theft of our information. The importance of this 
problem is big because of worldwide computerization of information processes and 
mass spreading of information networks [2, p. 5]. 

Knowing these factors, the production, processing and usage of information 
becomes one of the most important sectors of the economy.  

Generally speaking, the problem of information security has a very old 
history. Information represents data in a large variety of different forms, so we 
can draw a parallel between the antiquity and the new age, and try to compare the 
sophisticated methods of acquiring information used at that moment. Trojan War 
is one of the best examples of information leak. Particularly, we have in mind the 
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final stage of the war, when the Trojan horse placed in Troy became the main 
reason why the city fell.  
 

 
Figure1: Total cost of cybercrime in six countries for 2013 (in US dollars $1,000,000 omitted) 

(http://media.scmagazine.com/documents/54/2013_us_ccc_report_final_6-1_13455.pdf) 
 
Today, we also know a virus, named after Trojan horse. “Trojan horse” is a 

simple type of malicious software. The complexity of the virus depends on the main 
task and disguising techniques. 

Cybercriminals usually use similar malware during their cyber-attacks. There 
are plenty of forums in the Internet where you can just buy this kind of services. 
They are usually known as DDoS-For-Hire Services. 

Different investigations show us an interesting fact that prices depend on 
bandwidth and duration of attack:  

Table 1  
Cost of hiring DDoS service (http://weis09.infosecon.net/files/113/paper113.pdf) 

 

Price ($) Duration (h) Bandwidth (Mbps) 
20 2 45 
30 6 45 
50 12 45 
70 24 45 
250 24 1000 
100 24 1000 
600 168 1000 
900 24 4750 
5500 168 4750 
1000 24 4750 
6000 168 4750 

 
The growth of DDoS-For-Hire Services increases every year; therefore, the 

amount of succesful attacks grows even faster. In addition to that, DDoS switched 
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to multi-vector attacks [3]. These attacks can be used to affect several server 
infrastructure components at the same time. 

After receiving information from various sources related to the DDoS attacks, 
it was calculated that if the web attack resistance is equal to (IV) DCCL Mbps or 
below, the attacker would benefit from the work done. From this perspective, the 
victim has to take two strategic decisions that could reduce the chance of being 
attacked and defeated: 

– Apply security gateways that are able to withstand DDoS attacks capacity 
of more than 9320 Mbps; 

– Develop a network architecture, in which the price of the attack on the 
server would be at maximum level. Instead of letting each IP address from 
the Internet reach the security gateway, you need to give access only to 
customers of the service [1, p.10]. 

The economic motive seems to be one of the main pushing forces of the 
Internet security incidents. Under some assumptions, it is opportune to create a 
model of conditions that will influence the attacker´s behavior, and, if it is possible, 
to collect necessary information for this model, possibly to estimate the probability 
of the attacks [1, p.11].  
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