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1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО, 

УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО  

ОБЛІКУ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

  

 

Андрусів Н. І., 

студ. гр. ОА-43, 

Національний університет “Львівська політехніка”. 

Науковий керівник – Ясінська А.І., 

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

 

СУТНІСТЬ МЕТОДУ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ТАРГЕТ-КОСТИНГ В 

СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  

 

На сьогоднішній день актуальним напрямком удосконалення системи 

управлінського обліку є дослідження методів формування собівартості 

продукції враховуючи стратегічні напрямки розвитку підприємства. 

Методи визначення собівартості продукції є основними інструментами 

щодо оптимізації витрат та являють собою основу для максимізації 

прибутку підприємства.  

Сутність калькулювання як методу бухгалтерського обліку полягає в 

обчисленні собівартості одиниці продукції, виконаних робіт, наданих 

послуг, матеріальних цінностей та основних засобів за елементами витрат. 

З точки зору управлінського обліку, калькулювання – це процес 

визначення собівартості одиниці продукції (загальної, та у розрізі окремих 

статей) [1].  

В системі стратегічного управління витратами застосовують 

різноманітні методи калькулювання впродовж всіх етапів життєвого циклу 

продукції. Калькулювання за етапами життєвого циклу продукту 

передбачає вимірювання та нагромадження всіх фактичних витрат, 

пов’язаних із конкретним виробом протягом певних стадій.  Як правило, 

всі стадії життєвого циклу продукту об’єднують у п’ять етапів, а саме: 

дослідження і розробка товару; впровадження (виведення на ринок); ріст; 

зрілість; спад [2]. 

На кожному з етапів життєвого циклу продукції відповідає певна 

стратегія товаровиробника. В залежності від фази розвитку 

використовують різні методи калькулювання витрат, одним з яких є 

таргет-костинг. 

Таргет-костинг – це метод стратегічного управління витратами 

підприємства, який передбачає розрахунок цільової собівартості продукції 

виходячи із попередньо встановленої ціни, метою якого є забезпечення 
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оптимізації витрат на виробництва. Завдання цільового калькулювання 

полягає в оптимально спроектованих витратах майбутнього виробу на 

етапі його дослідження, розробка і проектування, а не в спробах зменшити 

витрати на стадії виробництва вже розробленого продукту [3].  

Метод таргет - костинг з'явився в Японії у 60-х роках XX ст., але у 

1965 р. його вперше впровадила у практику корпорація Тойота. Винахід 

даного методу приписують Лоуренсу Майлзу, проте його система 

управління цільовими витратами була не розробленою версією сучасної 

концепції, що не набула достатньо практичного впровадження. Основна 

ідея даного методу полягає в тому, що звичайна формула ціноутворення 

відображена наступним чином: ціна мінус прибуток дорівнює собівартість. 

Метод таргет-костинг набув популярності через те, що розглядав 

собівартість як величину, до якої повинно прагнути підприємство, а не як 

вже заздалегіть розрахований показник. Даний метод підтримує стратегію 

оптимізації витрат та застосовується на етапі проектування нової або 

модернізації застарілої продукції [3]. 

Таргет-костинг забезпечує оптимізацію рівня витрат, підвищення 

прозорості використання ресурсів у виробництві, удосконалює структуру 

витрат та підвищення якості продукції. Але ефективність даного методу 

буде тільки тоді, коли буде налагоджена тісна взаємодія між різними 

підрозділами та працівниками в системі управлінського обліку.  

Таким чином, методи калькулювання життєвого циклу продукції 

розширюють межі традиційних підходів до стратегічного управління 

витратами, оскільки дають можливість дати оцінку та визначати витрати 

на всіх етапах існування виробу, що дозволяє у процесі виробництва 

знижувати їх до необхідного рівня. В свою чергу, метод таргет-костинг є 

ефективним інструментом системи стратегічного управління витратами, 

який дозволяє  створити механізм послідовного і цілеспрямованого 

управління процесом цільової собівартості продукції.  

 

Література 

1. Управлінський облік: підручник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, 

Т.І. Свідрик, А.І. Ясінська, Т.М. Бойчук. – Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2013. – 280 с.  2. Скрипник М.І. Життєвий цикл і методи 

калькулювання за стадіями / М.І. Скрипник // Вісник ЖДТУ. – 2010. - 

№1(51). – С. 8-11. 3. Проданчук М.А. Таргет-костінг та кайзен-костінг, як 

інструменти оптимізації витрат у системі стратегічного управління / 

М.А. Проданчук // Збірник наукових праць ВНАУ – №3 (69) – Т.2. – 2012. – 

С. 150.  
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Бессікало В.Д., 

студ. гр. ОПм-11, 

Національний університет “Львівська політехніка”. 

Науковий керівник – Коваль З.О., 

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

 

ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ  

ВИТРАТ НА ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 

 

За останні роки в Україні швидко розвиваються інтернет-технології, 

набирає все більшої популярності інтернет-торгівля, яка являє собою 

сучасну “он-лайн торговельну мережу” з порівняно нижчими цінами та 

ширшим асортиментом продукції ніж традиційна (оф-лайн) торгівля. Вона 

є суттєвим доповненням традиційної торгівлі, але аж ніяк не повним її 

замінником. На сьогоднішній день частка електронної комерції в структурі 

роздрібної торгівлі України лише трохи перевищує 2 %, але, за прогнозами 

фахівців у інтернет-галузі, роль торгових інтернет-майданчиків вцьому 

році суттєво збільшиться. 

Основними причинами стрімкого розвитку інтернет-торгівлі з точки 

зору продавця є нижчі затрати як часу, так і коштів на утримання інтернет-

магазину в порівнянні з традиційним магазином. Для здійснення діяльності 

не потрібно залучати (орендувати) приміщення для продажу товарів (а в 

більшості випадків і складських приміщень), а також потрібно значно 

менше персоналу. Для покупця ж вигідною інтернет-торгівля є тим, що 

ціна товару відносно нижча через менші затрати продавця, відсутність черг 

та безмежний графік роботи [1]. 

Ефективним інструментом для онлайн-торгівлі є інтернет-магазин, 

який є спеціалізованим сайтом, та за допомогою якого можна здійснити 

операції з купівлі-продажу товарів, робіт і послуг. Як і для інших сайтів, 

утримання інтернет-магазину вимагає певних витрат на придбання чи 

розробку, оплату домену та хостингу. Згідно із П(С)БО-8, сайт відноситься 

до нематеріальних активів та підлягає подальшій амортизації. У 

бухгалтерському обліку витрати на придбання (створення) унікального 

сайту відображаються на субрахунку 154 “Придбання (створення) 

нематеріальних активів”, а потім при введенні в експлуатацію списуються 

на субрахунок 125 “Авторське право та суміжні з ним права”. Якщо ж 

підприємство придбаває готовий програмний комплекс інтернет-магазину, 

розроблений і розтиражований сторонньою організацією, то він 

враховується на рахунку 127 “Інші нематеріальні активи”, бо авторськими 

правами на такий програмний продукт це підприємство не володіє [2]. 

Витрати на покупку домену і розміщення на хостингу можуть бути 
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відображені в бухгалтерському обліку у двох варіантах. За першим 

варіантом, витрати на покупку домену і розміщення на хостингу можуть 

включаються до первісної вартості нематеріального активу, оскільки без 

них актив функціонувати не може. З іншого боку, доменне ім’я та 

розміщення на хостингу, як правило оплачується на певний період, тож ці 

витрати відносяться до витрат періоду.  

Відображення в обліку операцій з придбання (створення) та 

експлуатації сайту показано в табл.1 (без врахування ПДВ). 

 Таблиця 1 

Операції з придбання (створення) та експлуатації сайту 

Зміст господарської операції 
Кореспонденція рахунків 

Дебет Кредит 

Придбано веб-сайт у сторонньої організації (включаючи 

оплату за домен і за розміщення на хостингу) 
154 631 

Зараховано веб-сайт до складу нематеріальних активів 125, 127 154 

Відображено витрати на оплату доменного імені та 

розміщення на хостингу після закінчення терміну їх дії у 

новому періоді 

154 631 

Зараховано витрати на збільшення вартості веб-сайту  125, 127 154 

Придбано веб-сайт у сторонньої організації 154 631 

Відображено витрати за домен і за розміщення на хостингу 

за звітний період 
93 631 

Оплачено за доменне ім’я розміщення на хостингу за 2 роки 371 311 

Відображено витрати майбутніх періодів 39 371 

Списано у звітному періоді вартість домену та розміщення 

на хостингу 
93 39 

Створено сайт власними силами 154 
66, 65, 13, 

631 

Нараховано амортизацію  23, 93 133 

 

Введення веб-сайту як нематеріального активу в експлуатацію 

здійснюється на підставі “Акта введення в господарський оборот об'єкта 

права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів” і наказу 

по підприємству, в якому встановлюється дата введення в господарський 

оборот і фіксується термін корисного використання нематеріального 

активу [3]. Для нарахування амортизації інтернет-магазинунайдоцільніше 

застосовувати прямолінійний метод. Враховуючи те, що очікуваний 

моральний знос настає досить швидко, термін корисного використання 

може бути визначений досить нетривалим, але не менше одного року. 

Отже, віднесення витрат на оплату доменного імені та хостингу до 

первісної вартості об’єкта нематеріальних активів чи до витрат періоду 

залежить від зазначених правил в Наказі про облікову політику 

підприємства. 
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ  

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Необхідність ведення управлінського обліку на підприємстві важко 

переоцінити, оскільки внутрішньогосподарський облік, або ж 

управлінський, як його ще називають ведеться на підприємствах з високим 

економічним розвитком. Будь-якому підприємству потрібно знати, яким 

попитом на ринку користується його продукція, як мінімізувати свої 

витрати та максимізувати свій дохід від реалізації продукції в подальшому, 

тому значення саме система управлінського обліку покликана вирішити всі 

необхідні завдання.   

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік є частиною 

інформаційної системи підприємства і потребує досконалого підходу до 

його  організації. Вживаючи термін “управлінський облік”, акцентують 

увагу на слово “управлінський”, адже головна мета його ― вирішення 

саме управлінських задач, тобто приймання обгрунтованих управлінських 

рішень та надання необхідної інформації внутрішнім користувачам. 

Важливу роль відіграє управлінський облік при вирішенні завдань 

прогнозного характеру: зокрема, про рентабельність нових видів 

продукції; визначення очікуваного доходу від запланованих господарських 

http://global-national.in.ua/archive/8-2015/8_2015.pdf
http://global-national.in.ua/archive/8-2015/8_2015.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2012_1_12
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заходів; оцінки ефективності нових інвестицій; прийняття рішень в умовах 

використання обмежених ресурсів, а також рішень типу “купувати чи 

виробляти” тощо. Управлінський облік – це синтез методів і принципів 

обліку витрат, калькулювання собівартості, а також прогнозування, 

планування (бюджетування), аналізу і контролю [2].  

Впровадження системи управлінського обліку відкриває принципово 

нові можливості і дає змогу ефективно управляти діяльністю підприємства, 

а в перспективі – моделювати як поточний, так і перспективний фінансово-

економічний стан підприємства. Разом з цим, для забезпечення 

ефективності управлінського обліку мають бути розроблені засоби 

контролю, система показників, що дозволять оцінити якомога більшу 

кількість параметрів функціонування внутрішнього та зовнішнього 

середовища, а також необхідною умовою виступає кваліфікація 

управлінського персоналу [2]. 

Світовий досвід господарювання доводить, що важливу роль у 

вирішенні проблем забезпечення ефективного та стабільного 

функціонування вітчизняних підприємств відіграє корисна економічна  

інформація про різні сторони їхнього бізнесу, сформована на основі 

облікових технологій. Тому в системі управління підприємством гостро 

стоїть потреба формування повної та достовірної інформації, адаптованої 

до конкретних завдань, пов’язаних із підтриманням ефективного та 

безперервного здійснення статутної діяльності підприємства на основі 

застосовування сукупності взаємопов’язаних обліково-аналітичних та 

контрольних процедур, що сприятиме нівелюванню впливу загроз, 

стабільній діяльності підприємства та збільшенню його конкурентних 

переваг [3]. 

Для того, щоб управлінський облік був ефективним на підприємстві 

потрібно раціонально використовувати інтелектуальні, інформаційні, 

організаційні, фінансові ресурси тощо. Варто зазначити, що ведення 

управлінського обліку на підприємстві є неможливим без створення 

інформаційної бази для прийняття відповідних рішень. Інформація яка є 

основою для даного виду обліку і яку використовують менеджери різних 

рівнів управління повинна відповідати певним вимогам та критеріям, а 

також, для збору певного виду інформації потрібно враховувати основні 

етапи процесу прийняття рішень та основні функції управління. Таким 

чином, особливу увагу для організації та ведення управлінського обліку на 

підприємстві потрібно зосередити саме інформаційному забезпеченні. 

Адже, саме інформація є основною складовою облікової системи будь-

якого підприємства.       
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

 

В сучасних умовах господарювання підприємство перебуває в 

постійному взаємозв'язку з іншими підприємствами, установами, 

організаціями та окремими особами. Для фінансових операцій із такими 

контрагентами використовують як готівкові, так і безготівкові грошові 

кошти.  

Роль і значення обліку грошових коштів особливо підвищилися з 

розширенням міжнародних економічних відносин України та прийняттям 

відповідних законів та положень. Основою ефективного функціонування 

сучасного підприємства є безперервний періодичний рух грошових 

коштів [1]. Господарюючі суб’єкти повинні приділяти багато уваги 

проблемам організації розрахунків грошовими коштами, їх обліку та 

контролю, оскільки кошти є обмеженим ресурсом, і тому успіх 

функціонування підприємства в значній мірі залежить від раціонального їх 

розподілу та використання [2]. 

Серед існуючих облікових проблем стосовно руху та наявності 

грошових коштів слід виділити такі:  

1) визначення та класифікація грошових коштів;  

2) правильне та своєчасне відображення грошових операцій на 

рахунках бухгалтерського обліку та їх документальне оформлення; 
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3) організація постійного контролю за збереженням та використанням 

грошових коштів;  

4) планування надходжень і виплат готівки та безготівкових коштів; 

здійснення аналізу отриманих і втрачених вигод від проведених операцій;  

5) організаційне забезпечення ведення обліку грошових коштів, що 

передбачає визначення кола осіб, котрі відповідальні за здійснення таких 

операцій та їх облік; визначення окремих положень облікової політики; 

6) технічне та організаційне забезпечення руху грошових коштів за 

допомогою сучасних інформаційних систем, що дозволить підвищити 

оборотність грошових коштів. На сучасному етапі грошові розрахунки 

можна здійснювати як за допомогою стаціонарних систем (система “клієнт 

- банк”), так і дистанційно із використанням мобільних телефонів та 

смартфонів. 

Напрямки удосконалення обліку грошових коштів лежать у площині 

вдосконалення нормативної бази з ведення обліку грошових коштів, а 

також заходів, що здійснюватиме саме підприємство, зокрема, в частині 

проведення та удосконалення автоматизації їх обліку та підготовки 

фахівців відповідного рівня.  

Правильно організована система грошових розрахунків та їх обліку 

дозволяє оперативно керувати грошовими потоками, здійснювати експрес-

аналіз їх витрачань та надходжень, підвищувати їх оборотність та 

забезпечує фінансову стійкість і платоспроможність підприємства. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Заробітна плата є однією з найскладніших економічних категорій і 

найважливіших соціально-економічних явищ. 

Згідно із Законом “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні”, заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у 

грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений 

ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу [1]. 

Чітка побудова обліку та аналізу оплати праці, відповідно до змін, що 

відбуваються в його організації й техніці ведення, підвищує роль обліку як 

основного засобу одержання достовірної інформації для прийняття 

економічно обґрунтованих рішень і попереджень ризику у виробничо-

господарській фінансовій діяльності підприємств, у системі 

оподаткування, у складанні балансу, фінансової звітності. 

Таким чином, актуальність проблем розрахунків з робітниками 

підприємств в сучасних умовах господарювання потребує державного 

втручання при вирішенні питань реформування оплати праці, зокрема 

фінансового її забезпечення через паритет цін на сільськогосподарську і 

промислову продукцію, регулювання податків і встановлення 

мінімального розміру заробітної плати відповідно до життєвого рівня, 

надання невиправданих відмінностей в рівнях оплати працівників різних 

галузей і форм господарювання [2, с. 98]. 

Найбільшою проблемою обліку розрахунків із працівниками з оплати 

праці на сьогодні є недостатня автоматизація даної ділянки обліку та 

відсутність частини додаткових реквізитів у документах, якими 

підтверджуються операції з обліку праці та її оплати. Попри регулюючий 

характер П(с)БО 26 “Виплати працівникам”, даний стандарт не включає 

весь перелік розрахунків з працівниками підприємства, а тому виникає 

проблема їх виключення у поточні витрати підприємства. В підсумку 

визнання витрат впливає на визначення фінансового результату 

підприємства. 

Останнім часом законодавчі та нормативні документи, що 

регламентують оподатковування витрат на оплату праці, змінювалися 

досить часто і кардинально. Тому бухгалтеру чи статистику важливо знати, 
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як здійснювати оподаткування тієї або іншої виплати в даний час. Також 

бухгалтерам необхідно постійно слідкувати за змінами у прожитковому 

мінімумі та мінімальній заробітній платі, оскільки від цих величин 

залежать розмір податкової соціальної пільги при утриманні податку з 

доходів фізичних осіб, розмір доходу, до якого застосовується податкова 

соціальна пільга, Єдиний соціальний внесок до Пенсійного фонду  тощо. В 

Україні існує проблема оцінки розміру мінімальної заробітної плати, 

прожиткового мінімуму та вартості робочої сили. Ці проблеми 

породжують низку дій, які спричиняють проблеми обліку розрахунків з 

оплати праці, а відтак, і аудиту розрахунків з оплати праці [3]. 

Ще однією проблемою є проблема “тіньової” заробітної плати, яка 

представляє собою заробіток найманого працівника, який знаходиться за 

межами офіційного (державного) обліку і контролю. Для подолання 

проблеми “тіньової” заробітної плати потрібно здійснювати заходи що 

направлені на її легалізацію. 

Не менш важливими проблемами обліку розрахунків з оплати праці є 

примусова відпустка працівників за власний рахунок, переведення 

працівників на неповний робочий день, звільнення працівників, затримка 

виплати заробітної плати, не проведення індексації заробітної плати та 

компенсацій за невикористані відпустки працівниками [4].  

Оскільки облік розрахунків з оплати праці займає особливе місце в 

роботі бухгалтерії кожної організації, тому дуже важливим є питання 

вирішення проблем задля забезпечення нормального функціонування 

підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ  

АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇЇ ОБЛІКОВОГО 

ВІДОБРАЖЕННЯ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

 

Ведення бухгалтерського обліку у суб’єктів державного та приватного 

секторів економіки має ряд відмінностей, обумовлених метою їхнього 

створення та специфікою діяльності. Однією із таких специфічних 

відмінностей є нарахування зносу основних засобів у бюджетних 

установах. 

Варто розрізняти терміни “знос” і “амортизація”, тому розглянемо їх 

сутність детальніше. Знос – це частина вартості майна, яка відображає 

ступінь його зношення. Зношення – об’єктивний процес зменшення 

корисності об'єкта (його фізичне та моральне старіння). Амортизація – це 

процес нарахування зносу, тобто поступове перенесення вартості майна на 

створення нового продукту. Амортизація є інструментом бухгалтерського 

обліку, що забезпечує дотримання принципу нарахування та відповідності 

доходів і витрат [2, с. 72].  

Визначальною відмінністю процесу нарахування зносу основних 

засобів у бюджетних установах є те, що він відбувається без поступового 

перенесення вартості майна на створений продукт, оскільки суб’єкти 

державного сектору надають послуги населенню від держави, реалізуючи 

таким чином соціальні, захисні, освітні та інші функції держави.  

З 01 січня 2015 р. порядок нарахування амортизації на об’єкти 

основних засобів у бюджетних установах визначено розділом ІV 

НП(С)БОДС 121 “Основні засоби” та Методичними рекомендаціями з 

бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектора. 

Новим для бухгалтерського обліку бюджетної установи є те, що 

НП(С)БОДС 121 дає визначення термінів “знос” і “амортизація”. 

Амортизація – це систематичний розподіл вартості необоротних активів, 

яка амортизується протягом строку їхнього використання. Тобто це 

розрахунок амортизаційних відрахувань на дату балансу. Знос – це сума 

амортизації об’єкта основних засобів, накопичена із початку його 

корисного використання [1]. 

НП(С)БОДС 121 надає бюджетній установі право самостійного 

встановлення строку корисного використання об’єкта основних засобів з 
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урахуванням таких чинників: очікуване використання об’єкта основних 

засобів суб’єктом держсектора, яке оцінюють виходячи з очікуваної 

потужності об’єкта основних засобів; очікуваний фізичний знос, який 

залежить від інтенсивності використання об’єкта основних засобів; 

моральний знос, який виникає внаслідок вдосконалення виробництва чи 

змін ринкового попиту на продукт або послуги, що надаються об’єктом 

основних засобів; правові обмеження на використання об’єкта основних 

засобів. 

Перехід бюджетних установ на національні положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку в державному секторі зумовлює необхідність 

визначення ліквідаційної вартості. Це забезпечує достовірне відображення 

стану активів та зобов’язань бюджетних установ, підвищення контролю за 

правильним та ефективним використанням основних засобів шляхом 

формування вартості, за якою планується реалізувати об’єкт основних 

засобів на етапі введення його в експлуатацію [3, с. 141]. 

Для обліку амортизації у бюджетних установах передбачено 

субрахунок 841 “Витрати на амортизацію необоротних активів”, за 

дебетом якого відображається сума нарахованих амортизаційних 

відрахувань, за кредитом – їх списання на субрахунок 401 “Фонд у 

необоротних активах за їх видами”. На нашу думку, відкриття такого 

транзитного субрахунку до введення в дію НП(С)БОДС 135 “Витрати” не 

несе достатнього змістового навантаження, а лише створює додаткові 

бухгалтерські записи. Це пов’язано з тим, що віднесення на видатки 

вартості основних засобів у бюджетних установах відображається у 

момент їх оприбуткування з одночасним створенням фонду в необоротних 

активах, а не шляхом поступового нарахування амортизації. 

Отже, нарахування амортизації основних засобів у бюджетних 

установах має свої особливості, які спровоковані запровадженням 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. 

Розширення можливостей застосування професійного судження 

бухгалтера при визначенні терміну експлуатації та вартості, що 

амортизується, обумовлює необхідність розкриття таких положень в наказі 

про облікову політику з урахуванням специфіки використання основних 

засобів установи.  
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ПРИНЦИП ОБАЧНОСТІ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 

Сучасний світ, розвиваючись у напрямку глобалізації та 

інтернаціоналізації, зіткнувся із ростом фінансових ринків, поширенням та 

поглибленням світових господарських взаємозв’язків, а також з 

прискоренням економічного розвитку країн світу. Зазвичай, на ринку 

успішність роботи підприємства визначається його прибутком, тому 

фінансовий результат є надзвичайно важливим показником будь-якої 

організації та залежить від методів його формування та відображення у 

фінансовій звітності.  

З метою достовірного визначення такого показника відповідно до 

українського законодавства необхідно керуватися вимогами принципу 

обачності, який передбачає застосування таких методів оцінки, які 

запобігають заниженню оцінки зобов'язань і витрат та завищенню оцінки 

активів і доходів підприємства [1]. При чому, наслідки переоцінки активів 

і прибутку можуть бути набагато серйознішими, ніж наслідки їх 

недооцінки.  

У наші дні прибуток є основною метою функціонування 

підприємства. Тому достовірність вирахування і розподілу позитивного 

фінансового результату стає одним з найважливіших завдань фінансової 

звітності. При цьому доходи підприємства є очевидними, а витрати -  

досить сумнівні. Адже доходи зазначаються у документах на реалізацію 

товарів і послуг, а витрати залежать від облікової політики підприємства та 

вибору різноманітних методичних прийомів. Тому доходи визначаються 

відносно об’єктивно, а витрати – достатньо суб’єктивно [2].  

Принцип обачності під час складання фінансової звітності 

підприємства передбачає, перш за все, зважений підхід до формування та 

застосування облікової політики, практично всі елементи якої є змінними. І 

кожен з них впливає певним чином на показники фінансового результату 
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підприємства. Наприклад, існує декілька способів нарахування 

амортизації, при виборі кожного з яких необхідно враховувати те, що вони 

відрізняються один від одного величиною здійснюваних відрахувань, а 

також способом їх розподілу, що знаходить відображення у фінансовій 

звітності.  Несвоєчасне та неповне отримання коштів від покупців 

(дебіторська заборгованість) також зменшує фінансові результати 

підприємства. Відповідно, принцип обачності не дозволяє допущення 

завищеної дебіторської заборгованості, відображеної в балансі 

підприємства, шляхом коригування її на резерв сумнівних боргів.  

У міжнародній практиці основним документом, що визначає цілі та 

основні концепції фінансової звітності суб’єктів господарювання є 

“Концептуальна основа фінансової звітності” (англ. Conceptual Framework 

for Financial Reporting). В редакції цього документу від 1989 р. обачність 

(англ. Prudence) була визначена як одна з якісних характеристик 

фінансових звітів. У документі було зазначено, що обачність – це 

застосування певного ступеня обережності у судженнях щодо складання 

оцінок, необхідних в умовах невизначеності, так, щоби активи та прибуток 

не були переоцінені, а витрати та зобов’язання не були недооцінені. У 

редакції документа від 2010 р. всі посилання на обачність було видалено 

через високу неоднозначність цього поняття та, на думку окремих 

фахівців, як такого, що сприяло консервативній упередженості при 

підготовці фінансової звітності. Проте сьогодні, у проекті нової редакції 

Концептуальних основ фінансової звітності від 2015 р., поняття обачності  

знову впроваджене, причому зроблена спроба розкрити сутність та роль 

цієї якісної характеристики фінансової звітності повніше та 

зрозуміліше [3]. 

Таким чином, у сучасних умовах особливо важливе значення має 

достовірність інформації, яка наводиться у фінансовій звітності. Принцип 

обачності є своєрідним ступенем обережності, необхідним в умовах 

невизначеності та спрямований на забезпечення точності та правдивості 

відображення фінансових результатів діяльності, хоча його величина 

залежить від альтернативних оцінок окремих статей фінансової звітності. 

Від рівня їх обґрунтованості та відповідності реальним умовам 

функціонування організації залежить її фінансовий стан, результати 

діяльності та перспективи розвитку в конкретному ринковому середовищі.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО 

ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ ТА ЗАКЛАДАХ 

 

У зв’язку постійними законодавчо-нормативними змінами та 

нестабільною економічною ситуацією в країні як приватним 

підприємствам, так і державним організаціям (установам, закладам) 

необхідно швидко адаптуватись до цих змін. В таких умовах постає 

проблема ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання, 

яке можливе завдяки якісному інформаційно-аналітичному забезпеченню. 

Адекватна умовам функціонування підприємств, організацій інформаційна 

база формується в системі управлінського обліку, призначення якої 

зводиться до надання необхідної інформації їхнім керівникам для 

прийняття рішення щодо планування, оцінювання, контролю та 

регулювання діяльності. 

Що стосується приватних підприємств, то значна їх частина успішно 

сформувала і використовує систему управлінського обліку для прийняття 

виважених рішень щодо перспектив і напрямків діяльності підприємства. 

Стосовно формування системи управлінського обліку у державних 

установах та закладах, то це питання ще недостатньо досліджене 

науковцями. Окремі спроби формування системи управлінського обліку чи 

окремих елементів в державних організаціях здійснюються закладами 

освіти та медичними установами. 

На необхідності використання управлінського обліку в державних 

установах (на прикладі ВНЗ) у своїх дослідженнях наголошують 

В. Ю. Тимошик [1], Т. М. Кондрашова [2], В. А. Пігош [3], розглядаючи 

його  як складову системи управління, яка допоможе отримати необхідну 

інформацію для прийняття управлінських рішень, що дозволить підвищити 

рівень якості надання послуг з освіти та розробити стратегічний план ВНЗ.  

http://magazine.faaf.org.ua/
http://magazine.faaf.org.ua/vpliv-principu-obachnosti-na-finansovi-rezultati.html
http://magazine.faaf.org.ua/vpliv-principu-obachnosti-na-finansovi-rezultati.html
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Водночас доцільність ведення управлінського обліку у державних 

медичних закладах для підвищення їх конкурентоспроможності 

задекларована на рівні Міністерства охорони здоров’я у 2014 році 

розробкою “Моделі управлінського обліку закладу охорони здоров'я в 

контексті реформування медичної галузі”. Крім того, на доцільності 

створення сучасної моделі формування та прийняття управлінських рішень 

з надання медичної допомоги населенню України  у своєму дослідженні [5] 

наголошує В. Р. Григорович. Науковець зазначає, що державне управління 

системою підготовки та прийняття рішень є не тільки перспективним 

напрямом стратегічного управління охороною здоров’я, а й тією його 

складовою, від розв’язання характерних теоретичних і практичних 

проблем якої залежить подолання в галузі тривалих системних кризових 

явищ [5, с. 3]. 

Незважаючи на потребу формування системи управлінського обліку в 

державному секторі економіки, цей процес не набув широкого 

розповсюдження. Це першочергово зумовлене специфікою управління та 

фінансування державних організацій, які на відміну від інших суб’єктів 

господарювання, мають дотримуватись суворих норм стосовно обсягів 

бюджетного фінансування і можливих напрямків їх витрачання. 

Отже, управлінський облік в державних установах та закладах  

знаходиться на етапі впровадження. Тому при формуванні системи 

управлінського обліку в державних організаціях необхідно враховувати як 

досвід приватних підприємств, так і специфіки централізованого 

державного управління і контролю установою. Успішне ведення 

управлінського обліку в державних організаціях призведе до підвищення 

якості надання відповідних державних послуг (освітніх, медичних, 

культурних та інших) шляхом збалансування видатків та доходів на їх 

створення.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ  

РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

  

Cуб'єкт господарювання здійснюючи операції із контрагентом, 

завжди має ризик неповернення заборгованості дебіторами. У таких 

випадках виникає поняття сумнівної дебіторської заборгованості та 

безнадійної дебіторської заборгованості. 

Сумнівна дебіторська заборгованість – поточна дебіторська 

заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.  

Безнадійна дебіторська заборгованість – поточна дебіторська 

заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення 

боржником, за якою минув строк позовної давності, дебітор збанкрутував 

тощо.  

Для того, щоб попередити витрати, які можуть виникнути в 

результаті непогашення боргів дебіторами, більшість підприємств 

створюють резерв сумнівних боргів. Цим самим підприємство 

дотримується принципу обачності.  

Усі підприємства зобов'язані створювати резерв сумнівних боргів. Це 

випливає, зокрема, з п. 7 П(С)БО 1. Відповідно до П(С)БО 10 сума 

резерву сумнівних боргів визначається за одним із двох методів [6]: – або 

за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості,  або за методом 

застосування коефіцієнта сумнівності. Більшість підприємств не 

створюють резерву сумнівних боргів, обгрунтовуючи це необхідністю 
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вилучення з обороту коштів, що можуть бути задіяні в інших сферах 

діяльності [1]. Крім того вимоги П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” 

мають рекомендаційних характер. Однак за не дотримання цих 

рекомендацій підприємство може нести адміністративну відповідальність. 

Оскільки, не створення резерву сумнівних боргів за вимогами П(С)БО 10, 

можна кваліфікувати як порушенням правил ведення бухгалтерського 

обліку, тобто це адміністративне правопорушення [3]. 

Створення резерв сумнівних боргів по-різному трактується 

податковим та бухгалтерським обліком. Це є причиною виникнення 

податкових різниць. 

Фінансовий результат до оподаткування: 

- зменшується на суму коригування (зменшення) резервів сумнівних 

боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування [5]; 

- збільшується на суму витрат по формуванню резервів сумнівних 

боргів [4]. 

Фінансовий результат до оподаткування зменшується лише тоді, 

коли здійснюється коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів 

при списанні заборгованості”. Однак на практиці, фінансовий результат 

зменшується на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, 

на яку попередньо збільшено фінансовий результат у межах 

бухгалтерського обліку (адже згідно п. 8 П(С)БО 10 залишок резерву 

сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума 

дебіторської заборгованості на ту ж дату). Ця норма не стосується 

списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву 

сумнівних боргів. За бухгалтерським обліком витрати повязані із 

створенням резерву сумнівних боргів визнаються у момент створення 

такого резерву, а для цілей оподаткування визнання таких витрат 

відтерміновується до моменту їх реального здійснення. 

Отже, фінансовий результат збільшується на суму витрат по 

створенню такого резерву, а зменшення фінансового результату на суму 

використання цього резерву (списання за його рахунок дебіторської 

заборгованості) ПКУ не передбачено. Таким чином, на відміну від 

бухгалтерського обліку, у якому витрати на створення такого резерву 

зменшують фінансовий результат, у податковому обліку, сума створеного 

і використовуваного резерву сумнівних боргів взагалі не враховується 

при формуванні об’єкта оподаткування. 
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ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 

 

Сьогодні користувач отримує необмежений доступ до інформації, 

використовуючи Інтернет ресурси. Крім доступу до інформації користувач 

може здійснювати покупки товарів та послуг на просторах “світової 

павутини”, адже цей процес стає надзвичайно легким, швидким та 

зручним. Для розрахунку за товари, роботи, послуги існують, так звані, 

електронні гроші [1].  

В Україні діє система оплати електронними грошима на програмній 

основі і за допомогою карток. Електронні гроші – це еквівалент грошей 

реальних, проте, використовуються вони тільки всередині певної 

елекронної платіжної системи. Платіжні системи призначені для 

здійснення операцій у всесвітній мережі Інтернет, найбільш відомими є: 

WebMoney Transfer, Яндекс.Деньги (PayCash), E-Gold, Rapida, , Кредит-

Пилот та інші [4]. 

У зв’язку зі зростанням попиту на розрахунки електронними грошима  

юридичними особами, перед науковцями постають питання, щодо 

організації обліку таких розрахунків,  особливостей бухгалтерського та 

податкового обліку, проблеми документального оформлення таких 

операцій, тощо.  

Питaннями бухгалтерського облiку електронних грошей займається 

незначна кількість українських дослідників: О.А. Шевчук, Н.В. Дубенко, 

С.П. Поліщук, Д. Савчук, Т. Горячун. Зокрема, Д. Савчук розкриває 

сьогоднішню позицію Державної фіскальної служби щодо використання 

таких коштів. Т. Горячун піднімає питання обліку розповсюдження 

електронних грошей [2]. Проте проблемні питання бухгалтерського обліку, 
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контролю та аналізу електронних платежів залишаються осторонь 

наукових досліджень, що і призводить до виникнення реальних проблем у 

практичній площині організації бухгалтерського та податкового обліків на 

підприємствах.  

Для того, щоб мати можливість здійснювати розрахунок 

електронними грошима, слід відкрити “електроний гаманець” (рахунок у 

платіжній системі для здійснення операцій з електронними грошима) в 

будь-якій платіжній системі та укласти відповідний договір [3]. Грошима в 

повному значенні цього слова електронні гроші не є. Щоб перетворити їх у 

справжню валюту, необхідно вивести їх із платіжної системи. Учасниками 

цієї системи можуть бути як  юридичні так і фізичні особи. 

На жаль, в Україні науковці та законодавці приділяють недостатньо 

уваги розвитку електронних платежів. Слiд зазнaчити, що на сьогоднi є 

низкa суттєвих невiдповідностей у нормативно-прaвових aктах, що 

регулюють поpядок викоpистання електpонних гpошей як між собою, так і 

щодо порядку їх обліку [3]. 

Більшість дослідників схиляється до того, щоб обліковувати електрнні 

гроші на субрахунку 335 “Електронні гроші, номіновані в національній 

валюті”, в складі рахунку 33 “Інші кошти”[5]. На цьому субрахунку 

відображаються усі операції з електронними грошима, які здійснюються 

користувачами та комерційними агентами, відповідно до нормативно-

правових актів Національного банку України та правил використання 

електронних грошей. Проте введення цього рахунку не вирішило 

суперечностей ведення обліку цього роду платежів. Суворі обмеження для 

їх використання підприємствами стримують розвиток електронних 

платежів, дiлової активності cуб’єктів ринку, зручностi та мобільності 

ведення бізнесу [1]. 

Перевагами використання розрахунків через електронну платіжну 

систему є високий рівень безпеки при здійсненні транзакцій, 

моментальність оплати.  

Для подальшого успішного розвитку електронних платежів  в Україні 

потрібне створення відповідної правової бази, яка гарантуватиме, що 

використання  електронних грошей і сама платіжна система є безпечними. 
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РОЛЬ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО 

ОБЛІКУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Необхідною умовою для подолання наслідків економічної кризи, які 

стали тягарем сьогодення, є проведення виваженої політики щодо ведення 

господарської діяльності підприємства. Управління підприємством є 

складним процесом, тому для прийняття відповідних управлінських 

рішень і для своєчасного вирішення нагальних проблем покликана система 

управлінського обліку.  

Управлінський облік є підсистемою бухгалтерського обліку, яка 

формує інформацію для бізнес-стратегії, планування, контролю, аналізу та 

прийняття управлінських рішень, ефективного використання ресурсів, 

корпоративного управління за різними видами діяльності [1]. Слід 

відмітити, що мета управлінського обліку полягає не лише у тому, щоб 

відображати економічні процеси, а й управляти ними.   

Для управління господарськими процесами, а також для формування 

інформаційного забезпечення використовують дані фінансового обліку. 

Вітчизняні науковці [1; 2; 3] досліджуючи взаємозв’язок фінансового та 

управлінського обліку визначили такі основні їх відмінності: 

 управлінський облік не підпорядковується загальноприйнятим 

бухгалтерським стандартам і схемам, тоді як фінансовий – чітко 

регламентований за змістом та формами подання інформації;  

 в управлінському обліку зосереджується увага на конкретних 

сегментах господарської діяльності, а не на діяльності підприємства в 

http://www.knl.ua/spravka_potr.php?id=357&cat=8
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цілому, як у фінансовому обліку;  

 управлінський облік на відміну від фінансового не є обов’язковим, і 

керівництво самостійно вирішує, вести його чи ні, якщо так, то в якому 

обсязі; 

 у фінансовому обліку використовують лише кількісні вимірники, 

тоді як в управлінському – кількісні та якісні; 

 інформація, що отримана за допомогою управлінського обліку 

може мати імовірнісний характер, а дані, одержані за допомогою 

фінансового обліку – точні і їх можна легко перевірити; 

 метою ведення фінансового обліку є складання фінансової 

звітності, а управлінського – формування інформаційного забезпечення 

для ефективного управління підприємством; 

 користувачами інформації фінансового обліку є як внутрішні так і 

зовнішні користувачі, проте для управлінського обліку характерні лише 

внутрішні користувачі; 

 фінансовий облік спрямований на оцінювання минулих результатів 

діяльності, а управлінський на прогнозування майбутніх показників; 

 інформація, одержана при фінансовому обліку є статистичною, а 

при управлінському – динамічною; 

 якщо для фінансового обліку більшість даних є відкритими для 

користувачів, то інформація, отримана за допомогою управлінського 

обліку є комерційною таємницею тощо. 

Поєднання фінансового та управлінського обліку досягають завдяки 

комплексному використанню первинної інформації, єдності норм і 

нормативів, доповненню інформації одного виду обліку іншим, 

використанню спільних методичних прийомів тощо [2]. 

Хоча управлінський облік має рекомендаційний характер і про його 

необхідність не йде мова ні в законодавчих актах, ні в нормативних 

документах, все ж таки багато науковців схиляються до думки щодо 

обов’язкового ведення управлінського обліку на підприємствах, з метою 

ефективної діяльності підприємства. 

Ефективне управління підприємством залежить значною мірою саме 

від ступеня розвиненості системи управлінського обліку. Тому для 

успішного впровадження системи управлінського обліку необхідними, на 

нашу думку, є такі складові, як: 

 вузькопрофільні спеціалісти – роботодавці повинні бути 

зацікавленні у пошуку працівників, які вже матимуть досвід роботи у цій 

сфері; 

 забезпеченість  ресурсами – в першу чергу грошовими, так як, ця 

система потребуватиме великого капіталовкладення, а також займатиме 
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досить вагомий період часу для ефективного її впровадження; 

 зацікавленість керівника – в першу чергу, саме керівник повинен 

цікавитись тим, наскільки якісно і ефективно буде проваджуватись 

система управлінського обліку на підприємстві і, у разі виникнення 

проблем, матиме змогу вчасно їх виправити [3]. 

Система управлінського обліку призначена для розв'язання таких 

основних завдань: 

 забезпечення керівництва підприємства інформацією про те, якими 

будуть консолідовані результати бізнесу (включаючи безліч юридичних 

осіб і структурних підрозділів); 

 відображення результатів роботи окремих напрямків (ними можуть 

бути види діяльності, групи товарів або інші сегменти залежно від 

специфіки бізнесу) незалежно від того, як ці напрямки розподілені між 

юридичними особами, що входять у бізнес; 

 відображення результатів роботи структурних підрозділів, якими 

можуть бути відділи, цехи, юридичні особи; 

 здійснення контролю за витратами шляхом їхнього обліку по видах 

і центрах виникнення витрат; 

 нагромадження статистики про доходи і витрати підприємства у 

визначеному розрізі і виявлення загальних тенденцій; 

 здійснення планування і контролю виконання бюджету як 

окремими центрами витрат, так і бізнесом в цілому, включаючи сукупність 

юридичних осіб; 

 ведення оперативного обліку розрахунків з окремими 

контрагентами, взаєморозрахунків між власними юридичними особами [4]. 

Таким чином, доцільність застосування управлінського обліку на 

вітчизняних підприємствах є виправданою необхідністю, і щоденному  

розв’язанню і вирішенню різноманітних проблем та завдань безумовно 

сприятиме система управлінського обліку на підприємстві. Тому, в умовах 

динамічного економічного середовища практичне застосування 

управлінського обліку на вітчизняних підприємствах потребує подальших 

досліджень. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Сьогодні, в період нестабільної економічної ситуації, глобальних змін 

в різних сферах діяльності  підприємств, проблема обліку дебіторської 

заборгованості є досить актуальною, бо саме від наявності та ефективності 

управління дебіторською заборгованістю залежить фінансовий стан 

підприємства, адже бухгалтерський облік дебіторської заборгованості – 

один з найважливіших інструментів  управління грошовими потоками та 

ефективності їх використання. 

Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 

“Дебіторська заборгованість” дебіторська заборгованість визнається 

активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх 

економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума [1]. 

Щодо обліку довгострокової дебіторської заборгованості згідно з 

вимогами П(С)БО 10, у першу чергу необхідно внести зміни у П(С)БО 10 

“Дебіторська заборгованість”, тобто чітко розмежувати поняття 

довгострокової та короткострокової дебіторської заборгованостей. У 

даному стандарті до сих пір не відзначено, що їх облік ведеться на різних 

рахунках бухгалтерського обліку. 

Однією з проблем організації обліку дебіторської заборгованості 

можна назвати непристосованість методів визначення резерву сумнівних 

боргів до обліку на підприємствах. Тому часто отримаємо недостовірні 

дані при відображенні резерву сумнівних боргів в балансі. Розрахунок 

резерву необхідно проводити на підставі середніх статистичних даних. 

Також слід зазначити, що поточна дебіторська заборгованість є 

оборотним активом, а довгострокова – необоротним і вони обліковуються 

на різних рахунках. Потрібно створити спеціальну класифікацію 

дебіторської заборгованості, що надасть можливість здійснювати 
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порівняльний аналіз варіантів угрупування розрахунків з дебіторами за 

класифікаційними ознаками [2, c. 55]. 

Не менш важливою проблемою є співвідношення дебіторської та 

кредиторської заборгованості у загальній їх структурі. Як відомо, бажаним 

є співвідношення, коли кредиторська заборгованість переважає 

дебіторську на 10 – 12 % [3]. 

Однак, як показують дослідження, на деяких підприємствах 

кредиторська заборгованість переважає зобов’язання у 10 і більше разів, 

тому рішенням даної проблеми є розробка моделі співвідношення 

дебіторської та кредиторської заборгованості, яка дозволила б швидко та 

якісно виявляти негативні явища, не допустити прострочення термінів 

платежу та доведення заборгованості до безнадійної. 

Для вдосконалення системи обліку та контролю дебіторської 

заборгованості можна рекомендувати: 

1) Розробити комплекс заходів щодо: 

- по-перше, пошуку можливостей збільшення кількості покупців і 

замовників підприємства з тим, щоб зменшити масштаб ризику несплати 

боргів; 

- по-друге, постійного моніторингу потенційних дебіторів 

(оцінювання фінансового стану та платоспроможності, ринкової репутації, 

іміджу тощо). 

2) Створювати резерв сумнівних боргів та виробити порядок його 

визначення в обліковій політиці підприємства; 

3) Своєчасно здійснювати контроль за співвідношенням дебіторської і 

кредиторської заборгованості. Значне перевищення фактичної дебіторської 

заборгованості створює загрозу фінансовій стабільності підприємства і 

робить необхідним залучення додаткових джерел фінансування [2, с.56]. 

4. Систематично проводити інвентаризацію заборгованості. 

Ще одним шляхом покращення обліку дебіторської заборгованості є її 

автоматизація, тобто необхідно здійснювати такі заходи: 

1) створювати інформаційну базу дебіторської заборгованості 

учасників розрахунків; 

2) звіряти в електронній формі взаємні вимоги та зобов’язання і 

знайти найбільш раціональні способи погашення взаємної заборгованості; 

3) проводити взаємозаліки, поступово скорочуючи обсяги 

заборгованості 

4) вести облік та звітність проведених взаєморозрахунків [3]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в обліку дебіторської 

заборгованості існує ще багато спірних та нерозв’язаних питань. Проте, 

організація обліку дебіторської заборгованості має важливе значення, 

оскільки дозволяє упорядкувати та надати достовірну інформацію про 
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заборгованість підприємства. Застосування запропонованих шляхів 

вирішення проблем, дозволить підвищити ефективність обліку 

дебіторської заборгованості, попередити або уникнути 

неплатоспроможності та покращити діяльність підприємства. 
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РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

В УПРАВЛІННІ СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Успішне функціонування підприємства у сучасних умовах потребує 

підвищення ефективності фінансової та господарської діяльності на 

підставі вдосконалення управління виробництвом, створення конкуренто-

спроможної продукції та залучення інвестицій. 

Для цього потрібно створити таку інформаційну систему, яка зможе 

забезпечити виконання усіх запитів користувачів для обґрунтування та 

прийняття управлінських рішень. Важливу роль в інформаційно-

аналітичному забезпеченні системи управління підприємством виконує 

саме фінансова звітність, оскільки вона є основним джерелом інформації 

про фінансовий стан, фінансові результати, динаміку власного капіталу та 

рух грошових коштів підприємств. 

Інформація із фінансової звітності є базовою та необхідною для 

прийняття рішень щодо придбання, володіння, реалізації цінних паперів та 

участі в капіталі підприємства, оцінювання його ліквідності та 

платоспроможності, забезпеченості зобов’язань, розподілу прибутків, 

регулювання діяльності [2].  

http://www.nbuv.gov.ua/
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Фінансова звітність забезпечує кількісною та якісною інформацією 

користувачів для реалізації основних функцій управління, таких як, 

планування, організування, мотивування, контролювання [1]. 

Місце фінансової звітності в інформаційному забезпеченні процесу 

управління підприємством зображено на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Місце фінансової звітності в інформаційному забезпеченні процесу 

управління підприємством 

 

Незважаючи на те, що облікова інформація, отримана у формі 

фінансової звітності, є цінною та значимою при прийнятті управлінських 

рішень, має такі недоліки: 

– низьку періодичність складання, внаслідок чого можливою є 

діагностика лише діяльності підприємства загалом за звітний період, чітко 

визначений законодавчо (як правило, один раз на квартал або на рік); 

– історичність – фактичні дані є можливими для оцінювання за кілька 

днів після завершення звітного періоду та констатують історичний факт, 

на який не можна вплинути; 

– обмеженість – відсутня деталізація за видами економічної 

діяльності [3]. 

Недостовірна оцінка активів у фінансовій звітності підприємства є 

погрозою його фінансової безпеки, тому що сприяє прийняттю 

необґрунтованих управлінських розв’язків, як на рівні підприємства, так і 

на рівні галузі й держави.  

Зазначені недоліки частково або повністю можуть бути усунені 

завдяки налагодженню ефективного управлінського обліку на 

підприємстві, під яким розуміють ідентифікацію, збір, реєстрацію, 

узагальнення, аналіз і передачу внутрішнім користувачам інформації, 

необхідної для управління підприємством. Отже, основне призначення 

фінансової звітності – надавати користувачам правдиву, достовірну 

інформацію про фінансово-майновий стан підприємства, про фінансові 

результати та ефективність господарювання за звітний період. 
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ПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ У ПРИМІТКАХ ДО РІЧНОЇ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗАПАСИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Примітки до річної фінансової звітності фактично деталізують і 

пояснюють інші форми фінансової звітності, у тому числі й розкривають 

інформацію про наявність запасів, що є важливим для розуміння структури 

запасів підприємства та їх ліквідності та прийняття відповідних 

управлінських рішень. Вищевикладене обумовлює актуальність теми 

дослідження, визначає мету та його завдання. 

Метою публікації є систематизація теоретичних положень та 

розроблення практичних рекомендацій щодо розкриття інформації про 

наявність і рух запасів підприємства у примітках до річної фінансової 

звітності. 

Основним завданням, спрямованим на досягнення поставленої мети, є 

дослідження та обґрунтування контексту теоретико-методичних підходів до 

розкриття інформації про наявність і рух запасів підприємства у примітках 

до річної фінансової звітності з метою їх повнішого відображення. 
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Примітки до фінансової звітності – це сукупність показників і 

пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової 

звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено 

відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності [1, с. 269]. 

П(С)БО 9 “Запаси” регламентує потребу розкриття в примітках до 

фінансової звітності такої інформації: методів оцінки запасів; балансової 

(облікової) вартості запасів у розрізі окремих класифікаційних груп; 

балансової (облікової) вартості запасів, які відображені за чистою вартістю 

реалізації; (облікової) вартості запасів, переданих у переробку, на комісію, в 

заставу; суми збільшення чистої вартості реалізації, за якою проведена 

оцінка запасів [2]. 

Співставлення норм національного положення із нормами 

однойменного міжнародного стандарту з обліку запасів (яким визначено, 

що у примітках до річної фінансової звітності слід розкривати: облікові 

політики, прийняті для оцінки запасів, включаючи використані формули 

собівартості; загальну балансову вартість запасів та балансову вартість 

згідно з класифікаціями, прийнятними для суб'єкта господарювання; 

балансову вартість запасів, відображених за чистою вартістю реалізації 

мінус витрати на продаж та суму запасів, визнаних як витрати протягом 

періоду [3]) дає підстави стверджувати, що норми щодо розкриття 

інформації про запаси у вітчизняному та міжнародному стандартах загалом 

– тотожні. Відповідно суб’єктам господарювання, які складають звітність за 

національними (положеннями) стандартами бухгалтерського обліку 

доцільно (а тим які формують звітність за міжнародними стандартами 

необхідно) додатково розкрити у примітках до річної фінансової звітності, 

складених за формою та змістом, регламентованими нормами Наказу 

Міністерства фінансів України “Про Примітки до річної фінансової 

звітності” [4], інформацію про суму запасів, визнаних як витрати протягом 

періоду. 

Загалом, “вирішуючи питання щодо розкриття у примітках до річної 

фінансової звітності окремих статей, необхідно враховувати, чи допоможе 

це користувачеві зрозуміти способи відображення фактів господарської 

діяльності у фінансовій звітності” [5, с. 109].  

За результатами дослідження теоретико-методичних підходів до 

розкриття інформації про наявність і рух запасів підприємства у примітках 

до річної фінансової звітності систематизовано окремі теоретичні 

положення щодо розкриття інформації про запаси та сформульовано 

прикладні засади для повного розкриття інформації про наявність і рух 

запасів суб’єктів господарювання під час формування приміток до річної 

фінансової звітності.  
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ МШП ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У 

БАЛАНСІ ПІДПРИЄМСТВА  

 

У сучасних умовах господарювання малоцінні та швидкозношувані 

предмети (МШП) мають часто велике значення, особливо у діяльності 

середніх та великих підприємств. МШП використовуються як для організації 

функціонування підрозділів підприємства (канцелярські товари, дрібна 

офісна техніка, господарський інвентар), так і у виробництві (спецільний 

інвентар, деяке дрібне обладнання). Вони в певній мірі опосередковано 

впливають на якість виробленої продукції, наданих послуг та/або виконаних 

робіт, а також продуктивність праці. Саме чіткий і ефективно налагоджений 

облік МШП дозволяє правильно класифікувати і оцінити їхню вартість, а 

також вести контроль за їхнім надходженням, утриманням, експлуптпцією та 

вибуттям на підприємстві [2].  

У бухгалтерському обліку МШП визнаються активом, оскільки 

підприємство може отримати за рахунок його використання економічні 

вигоди. Крім того, їхня вартість визначається достовірно. Дані норми 

закріплено у П(С)БО 9 “Запаси”.  

МШП за сферою використання поділяють на оборотні (відображаються 

у складі запасів, рах. 22) та необоротні (відображаються у складі необоротних 

активів, рах. 112 та рах. 117). Треба відмітити, що у бухгалтерській практиці 

на сьогодні відсутні будь-які критерії, що дозволяють поділити МШП на 

http://minfin.gov.ua/control/publish/article/%20main?art_id%20=92410
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оборотні та необоротні. Це створює проблеми обліку та відображення МШП 

у балансі підприємства. 

Треба відмітити, що норми Податкового кодексу України стосовно 

визначення основного засобу вартістю до 6000 грн створють певні проблеми 

їхнього обліку (як основного засобу чи то МШП) та відображення на балансі 

підприємства. Проте за П(С)БО 7 “Основні засоби” підприємство самостійно 

встановлює вартісний критерій віднесення активу до основних засобів чи 

МШП, що також зазначається у Обліковій політиці підприємства [1; 3].  

Певні труднощі бухгалтерського обліку МШП створює вибір 

підприємством методу нарахування амортизації  малоцінних необоротних 

матеріальних активів (50% вартості, яка амортизується у першому місяці 

використання об'єкта, та решта 50% - у місяці його списання з балансу 

внаслідок невідповідності критеріям визнання активом, або 100% вартості 

об'єкта в першому місяці його використання), що  може призвести до 

завищення собівартості продукції.   

На нашу думку для вирішення проблем бухгалтерського обліку МШП та 

їх відображення на балансі підприємства необхідно [5; 6]:  

- узгодити положення Податкового кодексу України з нормами П(С)БО,  

а також інших нормативних актів стосовно порядку обліку МШП; 

- ввести аналітичні рахунки до синтетичного рахунку 221, рах. 115 та 

рах. 117 відповідно до класифікації МШП за групами, що значно спростить 

аналітичну роботу на підприємстві [4]; 

- застосування електронної аналітичної відомості з наявності та руху 

МШП а певний період, що складатиметься на основі аналітичних рахунків з 

обліку МШП. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ 

МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 

 

В умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів у світі, а також не 

дуже вигідному становищі України у них, чи не  найважливішим 

орієнтиром діяльності у обліковому напрямку є створення умов для 

впровадження іноземного досвіду ведення бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності, що збільшить привабливість української економіки 

для іноземних інвесторів. На сьогоднішній день Міністерство фінансів 

активно провадить зміни  щодо Національних стандартів, поступово 

наближаючи їх до міжнародних. 

МСФЗ розробляє і утверджує Рада з міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку. Концептуальні основи ведення бухгалтерського 

обліку в Україні мають деяку схожість з Міжнародними стандартами 

фінансової звітності (МСФЗ). Головною відмінністю між ними є те, що 

дані обліку в Україні покладені в основу податкового обліку та звітності 

підприємств, роблячи головною фіскальну функцію, а юридична форма 

превалює над економічною сутністю. Таке застосування Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку (ПСБО) не дозволяє правильно 

зрозуміти діяльність підприємства. Ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності, в даному випадку,  стають залежними від 

державних органів. 

Можна виділити наступні проблеми ведення обліку в Україні, що не 

дають можливість застосувати МСФЗ: 

- залежність даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності від 

Податкового Кодексу України; 

- єдиний користувач облікової інформації – держава, що значно 

зменшує шанси розширення Фондового ринку; 

- менталітет та професійний досвід бухгалтерів. 

Міжнародні стандарти дають змогу побачити майновий стан 

підприємства, контролювати виконання підприємством зобов’язань, 

слідкувати за ефективним використанням матеріальних та фінансових 

ресурсів, здійснювати аналіз ліквідності та платоспроможності, дають 

можливість прогнозувати майбутню діяльність. Бухгалтерський облік за 

даними стандартами включає в себе функції не лише обліку, але й 
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обов’язки планового та аналітичного відділів. Свобода дій досягається за 

рахунок відсутності єдиної форми фінансової звітності, єдиного 

методологічного центру, настанови якого неухильно потрібно виконувати.  

Для України, при впровадженні Міжнародних стандартів, можуть 

виникнути певні труднощі, а саме: 

- складність пошуку спеціалістів в області МСФЗ; 

- значні витрати на навчання співробітників, зміни системи 

бухгалтерського обліку та перехід на більш сучасну інформаційну систему; 

- залежність якості даних від думки фахівця МСФЗ, адже 

відображення операцій в МСФЗ носить варіативний характер; 

- створення нових та редагування існуючих нормативних документів; 

- підвищення якості облікової інформації. 

В Україні подання фінансової звітності у режимі МСФЗ є 

обов’язковим для таких підприємств як: страхові компанії, публічні 

акціонерні товариства, банки та інші організації, які провадять фінансову 

діяльність. Також, за бажанням, підприємства з родом діяльності 

відмінним від зазначених, мають право самостійно перейти на 

застосування МСФЗ та закріпити прийняте рішення в розпорядчому 

документі про облікову політику.    

При активному використанні МСФЗ Україна матиме можливість: 

- глобалізувати бізнес; 

- подолати державні кордони; 

- дати шанс розвитку транснаціональним корпораціям та корпорацій 

взагалі; 

- замінити ведення обліку за трьома видами(управлінського, 

бухгалтерського та МСФЗ) одним пакетом стандартів, що значно 

зменшить витрати на працю. 

Щодо перспектив використання МСФЗ, то спектр впливу досить 

широкий. Це дасть змогу підвищити якість інформації для інвесторів, 

розширити ринок експорту та покращити економічне становище України 

на світовій арені.  
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Витрати і доходи – це важливі та складні економічні категорії, які 

займають особливо важливе місце в управлінні підприємством. Це 

пояснюється тим, що вони мають вирішальний вплив на фінансовий 

результат функціонування суб’єктів господарювання, застосовуються для 

визначення цінової політики підприємства, показують рівень технології та 

організації виробництва, використовуються для оцінки ефективності 

діяльності [1, c. 176]. 

Дослідження обліку доходів, витрат та фінансових результатів завжди 

знаходилося в центрі уваги економічної думки. Це пов’язано з тим, що облік 

витрат і доходів підприємства постійно розвивається і поліпшується у 

зв’язку з удосконаленням комп’ютерної техніки і комунікаційного 

середовища, методології й організації бухгалтерського обліку як основного 

джерела інформації про доходи і витрати підприємства [2].  

Забезпечення отримання доходів та позитивних фінансових результатів 

відноситься до числа найбільш важливих економічних проблем, при 

переході до ринкової економіки, оскільки важкий фінансовий стан може 

призвести до відсутності у підприємства найважливішого фінансово-

результативного показника – прибутку, а отже до відсутності засобів для 

розвитку виробництва, його неплатоспроможності і, в кінцевому підсумку 

до банкрутства. 

Основною проблемою в процесі обліку доходів і витрат підприємств, є 

питання повноти та своєчасності їх відображення у системі обліку. 

Аналізуючи діяльність підприємств, можемо зробити висновки, що рівень 

невідображення доходів коливається від 30 до 70%, а витрат – від 10 до 

50%. Найбільша частина витрат, що залишається поза обліком, належить до 

оплат по оплаті праці [3].  

Основними причинами цього є значні відсотки відрахувань до 

соціальних фондів оплати праці, високий рівень корупції в державних і 

місцевих органах влади, відсутність дієвої нормативно-правової бази, 

низький рівень контролю. Що ж стосується доходів підприємства, то 

найбільшою проблемою є заниження виручки від реалізації продукції, що 

тягне за собою і заниження бази для оподаткування підприємств податком 
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на додану вартість [4]. 

Відсутність єдиної інформаційної бази норм і нормативів для обліку та 

контролю за витратами і доходами є ще однією проблемою обліку в Україні. 

Адже вітчизняна продукція характеризується значною матеріаломісткістю 

порівняно з закордонною. Це пояснюється тим, що величезна частка 

матеріалів, що списується на витрати підприємств, насправді розкрадається 

чи використовується на виготовлення тіньової продукції, яку підприємство 

ніяк не відображує в обліку і за яку не платить жодних податків. 

Нормативна база України є безнадійно застарілою, що гальмує ефективність 

функціонування  підприємства. Створення нової нормативної бази 

допоможе навести лад в обліку витрат підприємства і не дасть можливості 

їх завищувати. Розробка і запровадження такої бази стане запорукою 

елементарної дисципліни та порядку на підприємстві, скоротить суми 

непродуктивних витрат та необліковуваних доходів [5]. 

Облікова політика розробляється і затверджується в кожній фірмі 

щороку. У ній необхідно закріпити порядок ведення обліку для цілей 

оподаткування. Податкова політика повинна містити в собі повну і 

достовірну інформацію про порядок віддзеркалення господарських операцій 

за звітний період, а також відомості для контролю за правильністю, 

повнотою і своєчасністю розрахунку і сплати податків до бюджету. У цьому 

документі кожна компанія встановлює свої особливості податкового обліку, 

наприклад, такі як порядок формування суми доходів і витрат [3]. 

Вважаємо, що розробка єдиних інформаційних норм та нормативів для 

обліку доходів та витрат сприятиме наведенню елементарного порядку та 

дисципліни на підприємстві, тому необхідно законодавчо вирішити ці 

питання. 

Таким чином, проблеми обліку доходів і витрат підприємства 

полягають у: 

-  своєчасності, достовірності та повноті вихідної інформації; 

- створенні єдиної інформаційної загальнодержавної бази норм і 

нормативів для обліку й контролю за доходами та витратами підприємства; 

- встановленні оптимальних витрат при проведенні автоматизації 

підприємства; 

- рівні відповідності обліково-контрольної системи підприємства щодо 

його витрат і доходів чинним нормативно-правовим актам України з обліку 

та контролю. 

Наведені шляхи вирішення проблем обліку доходів та витрат 

підприємства дозволять зменшити частку тіньового бізнесу в Україні, 

наблизити їх облік до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, 

скоротити непродуктивні витрати та неопубліковувані доходи 

підприємства. Облік доходів і витрат має перспективи для подальших 
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досліджень, що будуть залежати від законодавчих змін в бухгалтерському 

обліку, видів економічної діяльності, форм власності, системи 

оподаткування підприємств [4]. Порушені проблеми не є вичерпними і 

потребують доповнень, змін, уточнень та конкретизації. Загалом проблеми 

обліку витрат, доходів і фінансових результатів підприємства дуже 

актуальні і впродовж багатьох років ще викликатимуть інтерес у вчених-

економістів із урахуванням розмірів і форм підприємств, видів економічної 

діяльності, системи оподаткування та організаційно-правових форм. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ СУБСИДІЙ У ПІДПРИЄМСТВ 

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Багато громадян і підприємств отримують різні платежі і компенсації з 

державного або місцевих бюджетів, у формі дотацій, субсидій тощо. 

Субсидія – особливий вид взаємовідносин, до якого одночасно залучені 
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декілька суб’єктів, а саме  держава в особі органів влади (зокрема, 

управління праці та соціального захисту населення), комунальне 

підприємство, громадяни тощо. Такий багатосторонній зв’язок зумовлює 

певні особливості обліку. Ця сфера є мало врегульованою, існують 

розбіжності між її вітчизняним законодавчим регулюванням і 

міжнародними стандартами. Вказані аргументи актуалізують обрану тему 

дослідження. 

Субсидія – це адресна безготівкова допомога,  переважно грошова, що 

надається з державного бюджету на оплату житлово-комунальних послуг. 

Така допомога призначається на основі середньомісячного сукупного 

доходу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні.  

Умови призначення та порядок надання громадянам такої допомоги 

вказано в Положенні “Про порядок призначення та надання населенню 

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива”, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 жовтня 1995 р. № 848. Згідно з цим Положенням, субсидії – 

призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-

комунальні послуги (далі – ЖКП) у межах соціальної норми житла та 

соціальних нормативів користування ЖКП з урахуванням пільг, які 

надаються відповідно до законодавства, і обсягом визначеного Кабінетом 

Міністрів України обов’язкового платежу [1].  

Субсидії на оплату послуг та відшкодування пільг з бюджету 

включаються до доходу в бухгалтерському обліку підприємств надавачів  в 

момент нарахування виплат споживачам за надані послуги.  

Порядок обліку доходів на кожному підприємстві регулюється 

наказом про облікову політику, в якому визначаються всі основні 

принципи організації й методики обліку доходів на конкретному 

підприємстві ЖКП та його особливості залежно від виду діяльності. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 

про доходи підприємства та її розкриття в фінансовій звітності визначені в 

П(С)БО 15 “Дохід” [2].  

Облік субсидій здійснюється на рахунку 48 “Цільове фінансування і 

цільові надходження”. За кредитом цього рахунку відображають кошти 

цільового призначення, за дебетом – використані суми за певними 

напрямами, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум. 

Типова кореспонденція рахнків обліку субсидій наведена в табл. 1 [3]. 
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Таблиця 1 

Бухгалтерські проведення з обліку цільового фінансування субсидій  

Зміст господарської операції 

Коресподнюючі 

рахунки 

Дебет Кредит 

Нарахована заборгованість з комунальних послуг 361 703 

Відображено суму податкового зобов'язання з ПДВ 703 641 

Нараховані субсидії малозабезпеченим категоріям населення 377 482 

Надійшла оплата за ЖКП 311 377 

Зараховано на поточний рахунок суму субсидій 482 703 

Відображено дохід від одержаного цільового фінансування 482 703 

Враховано податкове зобов'язання з ПДВ 703 641 

Нараховано дохід від цільового фінансвання 48 69 

Зараховано дохід підприємству 311 48 

Отримано дохлоди від цільового фінансвання 69 703 

 

Таким чином, можна стверджувати, що нарахування субсидій як виду 

державної допомоги є доволі складним процесом в обліку. Воно потребує 

відповідного документального забезпечення, що відображає 

взаємовідносини не лише “Підприємство ЖКП – споживач”, але й 

“Підприємство ЖКП – держава – споживач”. Також важливі відповідні 

джерела інформації для обліку субсидій, а саме договори, програми й 

кошториси цільового фінансування, первинні документи, які відображають 

витрати та їхнє відшкодування за рахунок коштів державного бюджету та 

інших цільових надходжень, а також відповідні облікові регістри. Такі 

взаємозв’язки і документація визначають особливості певного, 

синтетичного й аналітичного обліку підприємств ЖКП. 

 

Література 

1. Положення “Про порядок призначення та надання населенню 

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива”: Постанова від 21.10.1995 № 848. 2. Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”: Наказ, Положення 

від 29.11.1999 № 290. 3. Гура Н. О. Методологія обліку дотацій, субсидій 

та відшкодування пільг у житлово-комунальному господарстві / Н. О. 

Гура // Наукові праці НДФІ. – 2005. – Вип. 1. – С. 123-131. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2005_1_17. 

  



47 

Македонська М.В., 

        ст. гр. ФК-1014, 

Одеський торговельно-економічний інститут  

Київського національного торговельно-економічного університету.  

Науковий керівник – Дроздова О.Г., 

 к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ 

 

Одним із найважливіших показників економічного зростання 

підприємства є інвестиційна діяльність, яка відіграє важливу роль в 

процесі господарювання. Інвестиційна діяльність підприємства 

підпорядкована певній інвестиційній політиці, розробленій підприємством 

в складі його фінансової стратегії. Основною ціллю інвестиційної політики 

є забезпечення найефективніших шляхів розширення активів підприємства 

з позицій стратегії його розвитку і збільшення його ринкової вартості. 

  Ефективна діяльність будь-якого підприємства, забезпечення 

високих темпів його розвитку та підвищення конкурентоспроможності 

потребує впровадження нових інвестиційних проектів. Основним 

пріоритетним напрямом у бухгалтерському обліку є правильний облік 

відображення діяльності будь-якого підприємства для отримання 

інформації щодо фінансового результату за визначений період роботи. 

Важливою умовою для створення нових форм підприємництва, що 

базуються на приватній власності, акціонерному капіталі, є розробка 

ефективного механізму здійснення фінансового інвестування. Об’єднання 

капіталів, залучення коштів іноземних інвесторів для здійснення 

економічних перетворень у нашій країні можливо лише  за умови повної 

довіри і співпраці між учасниками інвестиційного процесу, забезпечення їх 

оперативною та достовірною інформацією [1]. 

Сьогодні Україна стоїть на шляху всебічних перетворень. Саме тому  

забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні залишається 

питанням стратегічної важливості. Залучення іноземних інвестицій сприяє 

подоланню спаду виробництва й забезпеченню передумов економічного 

зростання держави. На сьогоднішній день потреба в інвестиціях для 

структурної перебудови української економіки зростає. Непривабливий 

інвестиційний клімат в Україні, що негативно впливає на можливості 

активізації процесу залучення прямих іноземних інвестицій в економіку 

країни, пов’язан із політичною нестабільністю, надмірним втручанням 

держави у регулювання іноземних інвестицій, постійними змінами у 

чинному законодавстві, відсутністю в Україні єдиного центрального 
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органу з питань державного управління іноземного інвестування, 

недостатнім розвитком малого та середнього підприємництва, наявністю 

великої кількості "тіньових капіталів". 

Євроінтеграційні процеси та розширення співпраці з іноземними 

суб’єктами господарської діяльності в галузі фінансового інвестування 

зумовили приведення положень національного обліку в Україні у 

відповідність до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ). Національна система бухгалтерського обліку є узгодженою з 

МСФЗ та робить процес визначення доцільності операцій з фінансовими 

інвестиціями  більш прозорим для іноземних суб’єктів господарювання та 

інвесторів при взаємодії з українськими контрагентами [2]. 

Таким чином, система обліку фінансових інвестицій в Україні 

повинна відповідати ринковим умовам, які швидко змінюються та 

розвиваються, а також інвестиційним світовим господарським процесам, 

враховуючи вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності. Ця 

система повинна володіти необхідною інформацією про підприємства і 

проекти, які потребують інвестицій, про інвесторів, про проведення 

міжнародних тендерів; повинна забезпечувати співпрацю інвестиційних 

фондів, компаній зі страховими, аудиторськими, консалтинговими 

компаніями, фондовими біржами. Необхідно сформувати відповідну 

законодавчу базу, здійснювати ефективну амортизаційну політику (з 

прискореною амортизацією основних фондів), вигідну для обох сторін 

кредитну та податкову політику, визначити певні умови користування 

природними ресурсами. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

  

Ефективна діяльність підприємств залежить не тільки від достатньої 

кількості фінансових та трудових ресурсів, а й від раціонального 

використанні наявної інформації та знань, які утворюють інтелектуальний 

капітал підприємства. У сучасних умовах інтелектуальний капітал стає 

визначальним фактором успішного розвитку й забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства в довгостроковому періоді та 

поступово стає одним з найважливіших критеріїв оцінки ефективності 

роботи суб’єкта господарювання. 

У науковій літературі існує багато визначень поняття інтелектуальний 

капітал, основними з яких можна визначити: 

1. Інтелектуальний капітал представляє собою сукупність 

інтелектуальних ресурсів людей підприємств та організацій (знання, 

уміння і творчі обдарування індивідів, їхній освітньо-кваліфікаційний 

рівень, об'єкти інтелектуальної власності, машинні інтелектуальні засоби, 

організаційні структури), які є результатом попередньої творчої діяльності 

людини і використовуються суб'єктами підприємництва для виконання 

поставлених цілей [1]. 

2. Інтелектуальний капітал – це поняття для визначення 

нематеріальних активів, без яких підприємство не може існувати, 

посилюючи конкурентні  переваги [2].   

Згідно із сучасною нормативною базою бухгалтерського обліку, 

більшість інтелектуальних активів не ідентифікуються та не 

відображаються в обліку та не визнаються нематеріальними активами. 

Сьогодні часто спостерігається перевищення справедливої (ринкової) 

вартості підприємства над балансовою вартістю його чистих активів. 

Причиною такої вартісної різниці в оцінці активів підприємства є 

наявність невідображеного в обліку, а тому не представленого у звітності 

інтелектуального капіталу [3]. 

Плікус І.Й у своїй статті [4] визначив такі основні проблеми обліку 

інтелектуального капіталу та шляхи їх вирішення: 

1. Для бухгалтера інтелектуальний капітал – це нематеріальні активи 

підприємства. Постановка інтелектуальної власності на бухгалтерський 
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облік є одним із варіантів введення інтелектуальної власності до 

господарського обороту і дає можливість підприємству отримати 

додатковий прибуток у тому числі і від інтелектуального капіталу. Для 

того щоб інтелектуальні ресурси (активи) стали складовою капіталу 

підприємства, необхідно визначити критерії визнання їх активами: надати 

їм визначення, ідентифікувати та оцінити.  

2. Головною метою бухгалтерського обліку інтелектуальної власності 

як нематеріальних активів підприємства є отримання суб’єктом 

господарювання додаткових оборотних коштів (за аналогією з основними 

засобами виробництва нематеріальні активи мають служити меті 

повернення коштів, затрачених на їх створення або придбання). 

3. Традиційна система бухгалтерського обліку й фінансової звітності, 

спрямована на ретроспективний характер показників та не надає 

інформацію про інтелектуальний капітал підприємства, яка може бути 

використана для прийняття стратегічних управлінських рішень, тому 

потребує вдосконалення та розробки моделі бухгалтерського обліку 

інтелектуального капіталу, яка розкриває інформацію щодо витрат і 

інвестицій в людські ресурси. 

Окрім проблеми недопрацьованого законодавства України, велике 

значення мають труднощі бухгалтерського відображення, пов’язані з 

самою природою інтелектуального капіталу. Так, оцінка результатів 

інвестицій в інтелектуальний капітал потребує розробки складних систем 

розрахунків, в яких варто керуватися на опосередкованих якісних 

показниках, оскільки визначення їх у вартісному вимірі, є проблемним.  

Сьогодні ефективне управління інтелектуальним капіталом визначає 

конкурентоспроможність позиції та перспективи розвитку підприємства. 

Перетворення наявних інтелектуальних ресурсів в інтелектуальний капітал 

та раціональне управління ними, сприяє прискоренню процесу 

виробництва.  Та все ж таки, актуальним залишається вирішення проблем 

вимірювання та оцінювання інтелектуального капіталу в системі обліку 

підприємств, адже бухгалтерський облік не може надати точної інформації 

про нематеріальні складові інтелектуального капіталу. У зв'язку з цим 

існує значна різниця між бухгалтерською оцінкою вартості підприємства 

та її ринковою вартістю.  
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В 

УКРАЇНІ  

 

Необхідність модернізації бухгалтерського обліку визначається 

насамперед розвитком процесів економічної інтеграції країн. Складовою 

цього механізму став процес входження національного господарства 

України в систему світового господарства. Даний стратегічний курс 

об’єктивно потребував адаптації вітчизняної системи бухгалтерського 

обліку до міжнародних стандартів. 

Дослідженням цього питання займаються чи не всі провідні науковці 

країни, зокрема Гуцайлюк З. В. визнає за необхідність реформування 

системи бухгалтерського обліку в Україні, а саме способів і прийомів 

збирання, узагальнення інформації для ведення бухгалтерського обліку [1]. 

Н. Сушко та Л. Гізатуліна вважають за мету реформи – удосконалення 

системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності з урахуванням 

вимог міжнародних стандартів [4]. 

У частині запровадження МСФЗ в Україні невирішеними є питання 

процесу здійснення переходу від застосування національних стандартів до 

міжнародних. 

Створення сучасної системи бухгалтерського обліку на основі 

міжнародних стандартів дасть можливість забезпечити зростання якості 

інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень та залучення 

іноземних партнерів у економіку України. 

У цілому внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік 

і фінансову звітність в Україні” [2] пов’язаних із запровадженням МСФЗ 

було важливим і значущим кроком на шляху розвитку системи 

бухгалтерського обліку і звітності в нашій державі і оцінено такими 
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позитивними позиціями: 

1) створено законодавчі підстави для більш широкого 

розповсюдження МСФЗ в Україні, що має стати підґрунтям для 

підвищення інвестиційної привабливості українських підприємств;  

2) надано можливість уникнути законодавчих протиріч і 

неврегульованості нормативної бази, яка мала місце ще нещодавно; 

3) створено умови для підвищення якості формування облікової 

інформації тих підприємств, які візьмуть за основу ведення обліку і 

складання звітності за МСФЗ як на обов’язкових так і на добровільних 

засадах. 

На етапі самого запровадження МСФЗ підприємства зіткнулися із 

цілою низкою проблемних аспектів пов’язаних із таким переходом, а саме: 

1) неформальне застосування МСФЗ потребує кваліфікованої 

підготовки облікового персоналу; 

2) недостатність у більшості підприємств необхідних ресурсів для 

переходу на МСФЗ, у тому числі фінансових, технічних та інформаційних 

– ускладнює процес переходу. 

Ефективне вирішення цих проблем забезпечить якісний перехід 

підприємств до застосування міжнародних стандартів, що дозволить 

швидко інтегруватися до світових вимог ведення обліку та складання 

фінансової звітності. 

Питанню реформування бухгалтерського обліку присвячена низка 

рішень уряду, якими затверджені різні стратегії модернізації системи 

бухгалтерського обліку та застосування міжнародних стандартів 

фінансової звітності в Україні. 

Однак, для того, щоб застосування МСФЗ для ведення обліку і 

складання звітності отримало широке розповсюдження не лише в тих 

компаніях, які є публічними повинен існувати запит з боку реального 

користувача на формування саме такої звітності, на жаль, такого запиту з 

боку більшої частини власників вітчизняних підприємств на сьогодні 

немає. Позитивно оцінюючи відповідні новації і напрацювання, не можна 

не зауважити, що цілий ряд вимог Податкового кодексу прямо суперечить 

як вимогам окремих МСФЗ, так і взагалі концептуальним основам [3]. 

З викладеного вище можна зробити висновок, що сучасні умови 

розвитку бухгалтерського обліку потребують проведення ґрунтовного 

реформування з орієнтацією на міжнародні стандарти. Проте 

першочерговою основою на шляху удосконалення обліку є врахування всіх 

актуальних аспектів, які на сьогодні є визначальними у розвитку 

міжнародної облікової системи, оскільки реформування бухгалтерського 

обліку є не тільки важливою передумовою ефективного функціонування 

вітчизняних підприємств та визнання системи України на міжнародному 
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рівні, а й забезпечення конкурентоспроможності наших підприємств у 

світовому господарстві. 
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ДОКУМЕНТУВАННЯ КАСОВИХ ТА ФАКТИЧНИХ ВИДАТКІВ 

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 

Бюджетні установи у процесі своєї діяльності здійснюють 

різноманітні видатки: оплачувані (такі, що обмінюються на товар чи 

послугу), та не оплачувані. Під видатками розуміють суму коштів, 

витрачених бюджетними установами в процесі господарської діяльності в 

межах сум, установлених кошторисом [1]. 

Всі видатки обліковуються у відповідності з бюджетною 

класифікацією визначеною в Бюджетному кодексі [2] та Інструкцією щодо 

застосування економічної класифікації видатків бюджету [3]. 

Видатки загального та спеціального фондів поділяються на касові та 

фактичні. Касовими видатками вважаються всі суми проведені органом 

Державного казначейства або установою банку з реєстраційного, 

спеціального реєстраційного та поточного рахунку як готівкою, так і 

шляхом безготівкової оплати рахунків. Фактичними видатками 

вважаються всі дійсні витрати по виконанню кошторису, що підтверджені 

http://zakon1/rada/gov/ua/laws/show/996-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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первинними документами (наприклад, нарахована заробітна плата, списана 

вартість використаних матеріалів та ін.). Даний розподіл видатків в 

бухгалтерському обліку бюджетних установ можна пояснити тим, що 

держава здійснює постійний контроль за використанням коштів.  

Первинне документування касових видатків здійснюється на основі 

грошових чеків, виписок з рахунків Держказначейства тощо. 

Облік касових видатків при меморіально-ордерній формі обліку у 

бюджетних установах ведеться в “Накопичувальних відомостях руху 

грошових коштів загального та спеціального фондів в органах ДКУ 

(установах банків)” – меморіальні ордери № 2 і № 3. 

Аналітика касових видатків у бюджетних установах записується у 

такий документ, як “Картка аналітичного обліку касових видатків”, яка 

ведеться у розрізі кодів економічної класифікації видатків. При цьому, для 

кожного коду функціональної класифікації видатків, для загального і 

спеціального фондів, для кожного виду коштів спеціального фонду 

складають окремі аналітичні картки.  

Первинне документування фактичних видатків здійснюється на 

підставі накладних, актів виконаних робіт, авансових звітів, розрахунково-

платіжних відомостей тощо. Синтетичний облік фактичних видатків у 

бюджетних установах ведеться бухгалтерами у таких меморіальних 

ордерах: 

 № 5 “Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та 

стипендій” т.ф. № 405 (бюджет); 

 № 6 “Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими 

кредиторами” т.ф. № 409 (бюджет); 

 № 7 “Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку 

планових платежів” т.ф. № 410 (бюджет); 

 № 8 “Накопичувальна  відомість  за  розрахунками  з  підзвітними 

особами” т.ф. № 386 (бюджет); 

 № 9 “Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення 

необоротних активів” т.ф. № 438 (бюджет); 

 № 12 “Зведення накопичувальних відомостей про витрачання 

продуктів харчування” т.ф. № 411 (бюджет); 

 № 13 “Накопичувальна  відомість  витрачання  матеріалів”  т.ф.  № 

396 (бюджет). 

Необхідно зауважити, що касові видатки бюджетних установ, які 

фінансуються через органи Державного казначейства з метою контролю за 

їх здійсненням, обліковуються два рази: один раз в органі казначейства, а 

другий – в самій установі. У майбутньому необхідність обліку касових 

видатків безпосередньо в бюджетних установах відпаде, а відтак значно 
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зменшиться обсяг звітних показників про виконання кошторису видатків. 

Підвищує якість документування господарських операцій, пов’язаних із 

здійсненням касових та фактичних видатків, система електронних 

платежів, а подання звітності в електронному вигляді дозволяє досить 

швидко та ефективно контролювати їх з боку органів Державного 

казначейства. 
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ОБЛІК МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

За умов зростання жорсткої конкуренції та загострення боротьби за 

цільовий ринок спонукають до відродження економіки, а однією з умов це 

налагодження маркетингової діяльності. Вплив і значення маркетингу 

постійно зростають, адже для забезпечення стійкості та 

конкурентоспроможності підприємства потрібно не лише якісне виконання 

управлінських дій чи продуктивне використання фінансово – трудових 

ресурсів, а і ефективне формування маркетингової політики. Усе ж облік 

маркетингових витрат є складним процесом через його багатовимірну 

структуру. А так само тяжко дати відповідь на питання “Скільки коштів 

витрачається на маркетинг”, адже немає окремого рахунку для 

маркетингових витрат, і як наслідок дані про витрати на трудові, фінансові та 

майнові ресурси залишаються поза увагою.  

Як зазначено у П(С)БО 16, витрати на збут включають такі витрати, 

пов'язані з реалізацією продукції: оплата праці та комісійні винагороди 

продавцям,  що забезпечують збут; витрати на рекламу та дослідження ринку 

(маркетинг); витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; витрати 

на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, 
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пов'язаних зі збутом продукції, товарів; витрати на транспортування; витрати 

на гарантійний ремонт і обслуговування; інші витрати, пов'язані зі збутом 

продукції, товарів, робіт, послуг [1]. 

Отже згідно з чинним планом рахунків П(С)БО 16 “Витрати” усі збутові 

та маркетингові витрати обліковуються на рахунку 93 “Витрати на збут”.  

дати чіткої інформації про маркетинг і подається лише як елемент збутових 

витрат,  і як результат відсутнє виразне розмежування понять маркетингової 

та збутової діяльностей на підприємстві. Більше того відсутня чітка 

регламентація пояснення обліку маркетингових витрат. Це можна пояснити 

тим, що прийняття основних нормативних документів припадає на період 

(1999-2000 рр.), коли маркетинг в Україні не був повною мірою розвинутий, 

підприємства робили акцент на збут продукції [2]. Але якщо зважати на 

ситуацію яка складається, а саме стан коли ринок орієнтується на потреби 

споживачів, а не виробників, то ще необхіднішим стає забезпечення 

нормативно-правової бази для  забезпечення проведення обліку витрат 

маркетингової діяльності. Адже сучасний підхід вітчизняного обліку не 

враховує того факту, що між поняттям маркетингу і традиційною системою 

збуту є істотна відмінність. Маркетинг – це не тільки збут продукції чи 

товарів, адже сутність маркетингу полягає в тому, що ця діяльність має бути 

спрямована ще й на орієнтацію виробництва, створення видів продукції 

згідно вимог ринку [3, с. 70-71]. Збут – це сукупність організаційно-технічних 

та комерційних заходів до безпосередньої реалізації товарів і послуг. На 

відміну від нього маркетинг базується на вивченні й задоволенні потреб 

споживачів, спрямовує ресурси фірми на виробництво товарів і послуг, яких 

потребує ринок та адаптується і трансформується відповідно до змін 

зовнішнього середовища та запитів покупців [4, с. 169]. 

Якщо підійти більш ґрунтовніше до порівняння цих двох понять, то 

варто зауважити що маркетинг зосереджений на просуванні продукції від 

виробника і до кінцевого споживача, велику увагу звертають на смаки, 

вподобання покупців  та на інформування про продукт та його властивості. У 

свою чергу збут зосереджений суто на реалізації товару, це прямі продажі. 

Різниця полягає і у методах продажу, якщо збут реалізовує уже готову 

продукцію, то маркетинг попередньо вивчає ринок і його потреби, а вже 

згодом виготовляє товар якого потребує споживач.  

Провівши аналіз інформації про облік маркетингових витрат та 

трактувань економічної сутності таких понять як “маркетинг” та “збут”, 

встановлено що усі витрати пов’язані з маркетинговою діяльність 

підприємства акумулюються на рахунку 93 “Витрати на збут”, що є не зовсім 

правильним оскільки не можливе чітке розмежування збутових і 

маркетингових витрат. Вдосконалення нормативно – правової бази ведення 

обліку маркетингової діяльності необхідне, оскільки врахування 
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відмінностей сфер маркетингу та збуту дозволить ефективніше проводити 

облік та дозволить оптимізацію витрат у сфері маркетингу.  
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ВИТРАТИ НА СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕРНЕТ -

МАГАЗИНУ: СПЕЦИФІКА ОБЛІКУ 

 

Важливим видом підприємницької діяльності є торгівля, яка займає 

провідну роль у розвитку споживчого ринку та задоволенні постійно 

зростаючих потреб споживачів. Одним з інструментів просування товару 

на ринок є Інтернет, що сприяє активному розвитку електронної торгівлі. 

Принципи роботи електронної торгівлі та особливості обліку в 

інтернет-магазинах розглядають такі вітчизняні вчені, як В. Л. Плекач [2], 

О. В. Фоміна [3], В. А. Туржанський [4] та інші. Водночас ще низка 

облікових проблем потребує вирішення, це стосується передусім 

первинного та поточного облікового забезпечення формування витрат.  

Функціонування інтернет-магазину відбувається шляхом створення 

Web-сторінки. Оскільки Web-сайт – результат творчої діяльності, то його 

доцільно визнати нематеріальним активом, а витрати на його створення 

сайту –  капітальними витратами.  
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Типовою є ситуація, коли сайт наявний, а будь-які документи щодо 

його створення на підприємстві відсутні. Факт створення чи придбання 

будь-якого об’єкта на підприємстві, як і про його подальше використання, 

повинно бути документально підтверджене. Способи розробки сайту 

визначають порядок документального оформлення та перелік первинного 

облікового забезпечення витрат цього етапу. 

У разі створення сторонньою організацією документами, які 

підтверджують факт виникнення витрат, є договір про надання послуг зі 

створення сайту з детальним описом дизайну та технічним завданням на 

його розробку, акт приймання-передачі наданих послуг зі створення 

об’єкта права інтелектуальної власності та докази оплати за договором.  

При створенні сайту власними силами підприємства, особливостей у 

документальному оформленні розробка сайту не матиме. Витрати 

складатимуться із заробітної плати розробників, пов’язаних з нею 

обов’язкових платежів у соціальні фонди, амортизації комп’ютерного 

обладнання та інших. Вводити в експлуатацію Web-сайт, як 

нематеріальний актив, слід на підставі рішення спеціально створеної 

комісії підприємства із застосуванням типової форми № НА1 “Акт 

введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності 

у складі нематеріальних активів”, що затверджена відповідним наказом [1]. 

Сума всіх витрат, понесених підприємством на створення Web-сайту, 

акумулюється на субрахунку 154 “Придбання (створення) нематеріальних 

активів”, а за введення в експлуатацію списується на субрахунок 125 

“Авторське право та суміжні з ним права”.   

Нарахування амортизації на Web-сайт здійснюється протягом строку 

корисного використання, що встановлюється наказом при зарахуванні його 

на баланс. Метод амортизації обирається підприємством самостійно, 

виходячи з умов одержання надалі економічної вигоди, а якщо ці умови 

визначити неможливо, то застосовується прямолінійний метод.  

Витрати на оплату послуг хостінгу, коллокейшину, плата за домен 

включається до складу витрат як витрати, пов’язані з підготовкою й 

організацією виробництва, а також продажем продукції, робіт і послуг 

відповідно, тобто витрати на утримання Web-сайту і їх доцільно 

відображати на рахунку 93 “Витрати на збут”. На цьому ж рахунку 

потрібно обліковувати витрати на утримання власного кур’єра, оплату 

послуг сторонньої кур’єрської організації чи витрати на доставку поштою 

за рахунок продавця. 

Підставою для відображення у фінансовому обліку витрат на 

функціонування інтернет-магазину повинні бути належним чином 

оформлені первинні документи, які надходять від провайдера або компанії, 

яка спеціалізується на наданні послуг хостингу, що відображаються розрізі 
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елементів, з наступним включенням до витрат діяльності. 

Результати проведеного дослідження показали, що відображення 

нематеріальних активів, повинно бути забезпечено документацією, яка б 

враховувала специфічні ознаки таких об'єктів.  
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 

І МЕТОДИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

 

На сучасному етапі розвитку економіки України необхідною умовою 

ефективної підприємницької діяльності є реформування бухгалтерського 

обліку відповідно до потреб користувачів. Бухгалтерський облік – 

надзвичайно важлива складова економічного життя країни. Сучасний стан 

якого в Україні не можна вважати досконалим, оскільки він потребує 

значної модернізації. 

Основними проблемами розвитку бухгалтерського обліку в Україні є: 

1) Недосконале впровадження Міжнародних стандартів фінансових 

звітностей в державному секторі. 

Після прийняття закону України “Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні” протягом майже десяти років на 

законодавчому рівні невирішене принципове питання: за якими 
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стандартами працюють наші підприємства – національними чи 

міжнародними, і для яких підприємств які стандарти мають 

переваги? [1, c. 106-107]; 

2) Підготовка бухгалтерських кадрів. В Україні потрібно створити 

систему постійного підвищення бухгалтерських кадрів, яка б відповідала 

міжнародним вимогам, а саме стандартам освіти Міжнародної федерації 

бухгалтерів [2, c. 59-60]; 

3) Облік і звітність малих та середніх підприємств, які за своєю 

економічною природою не можуть вести облік і складати звітність у 

такому самому порядку й обсязі, як і великі; 

4) Галузеві особливості обліку та звітності. Сьогодні склалася 

ситуація, коли стандарти фінансової звітності встановлює Міністерство 

фінансів України, але їхнє дотримання держава не контролює. Тому 

стосовно достовірності й правильності звітної бухгалтерської інформації 

треба покладатися тільки на сумлінного бухгалтера підприємств; 

5) Регулювання бухгалтерського обліку в країні. Тобто практично в 

усіх країнах, на відміну від України, де законом визначений єдиний метод 

регулювання бухгалтерської діяльності – державний, саморегулювання 

бухгалтерської професії є обов’язковою складовою. На сучасному етапі 

важливо чітко визначити, який інститут несе головну відповідальність за 

регулювання бухгалтерського обліку в Україні та вносити в його 

діяльність корективи; 

6) Існуюча система державного регулювання безнадійно застаріла й у 

цьому вигляді нездатна продукувати кінцевий результат – своєчасну, 

якісну та достовірну інформацію для прийняття рішень як на рівні 

підприємств, так і на рівні регіонів, галузей і держави [2, c. 61-63]. 

На сьогодні чотири вітчизняних професійних бухгалтерських 

організацій (САУ, ФПБАУ, ФАБФ АПКУ, УАСБА) мають значний 

науково-практичний і міжнародний потенціал для здійснення активної 

участі у справі регулювання бухгалтерської діяльності, хоча їх 

діяльність  не повинна суперечити загальній політиці держави стосовно 

регулювання бухгалтерського обліку. 

Концептуальними підходами до реформування системи 

бухгалтерського обліку є: 

1.  Посилення правового статусу національного регуляторного органу 

з питань бухгалтерського обліку, його можливостей та відповідальності в 

межах Кабінету Міністрів України чи Мінфіну України. 

2.  Розширення суб'єктів впливу на бухгалтерську діяльність шляхом 

участі в регуляторних органах представників галузевих міністерств і 

професійних бухгалтерських організацій. 

3. Забезпечення відповідальності членів регуляторного органу за 
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формування й дотримання методології бухгалтерського обліку у сферах їх 

впливу [3]. 

Вирішення цих проблем допоможе вдосконалити систему державного 

регулювання та реформування бухгалтерського обліку, адаптація до 

ринкових змін, міжнародних стандартів та потреб користувачів, в системі 

прийняття рішень, що буде позитивною зміною для бухгалтерського 

обліку загалом. 
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ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕОРІЙ ПОДВІЙНОГО ЗАПИСУ 

 

В процесі історичного розвитку теорії походження подвійного 

запису постійно змінювались, що визначалось об’єктивними 

передумовами: еволюцією розвитку концепцій обліку, підвищення 

оперативності обліку, встановлення максимальної адекватності даних 

обліку реальним господарським змінам [1, с. 202]. Кожна із теорій 

базувалась на окремій методиці послідовності та техніки реєстрації 

облікових даних відповідно адаптованості даних обліку до історичних змін 

у процесах господарської діяльності. На сучасному етапі можна вважати, 

що застосовується лише одна, за якою подвійний запис є одним з 

елементів методу бухгалтерського обліку, при якому кожна господарська 

операція відображається на дебеті одного рахунка та кредиті іншого  в 

однаковій сумі. 

Вперше метод бухгалтерського обліку з використанням подвійного 

запису був описаний видатним математиком Лукою Пачолі у 1494 році у 

“Трактаті про  рахунки та записи”, проте, сам термін “подвійний запис”, 

його змістова сутність у праці не обґрунтовувалась. Розвиток облікової 
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думки в різних країнах сприяв виникненню різних теорій подвійного 

відображення фактів господарської діяльності. В історії серед теорій 

обліку подвійного запису виділяють юридичну, обмінну, філософську та 

балансову [2, с.70].  

Юридичний напрям розвитку теорії подвійного запису відбувався в 

кілька етапів. На першому етапі – становлення, кожна господарська 

операція розглядалася як окремий юридичний акт, у якому одна особа 

щось отримує, а інша – видає. Обґрунтуванням цієї теорії є те, що 

подвійний запис стає засобом відображення взаємних прав та обов’язків, а 

подвійність правових відносин зумовлює і подвійність в облікових 

записах. В умовах невеликих господарств і торговельних організацій такі 

обґрунтування мали достатньо аргументований зміст. Наступний етап 

розвитку цієї теорії вчені обліковці пов’язують із Е. Дегранжем. За його 

підходом, усі господарські операції слід проводити від імені власника 

підприємства, а бухгалтерський облік має відповідати двом умовам: 

надавати аналітичну інформацію про кожного суб’єкта господарювання та 

найповніше відображати господарську діяльність. Ця двоякість і зумовлює, 

за Е. Дегранжем, подвійність у бухгалтерському обліку. 

Третій період розвитку юридичного напряму теорій подвійного запису 

пов’язують із німецькими вченими А. Шибе та К. Одерманом. Їхня позиція 

щодо подвійності відображення господарських операцій полягала у тому, 

що облік, змін активу, пасиву та капіталу слід проводити за допомогою 

чотирьох груп рахунків: капіталу, матеріальних предметів, боргових 

документів та особових. Рахунок, що отримує, – дебетується, а той, що 

віддає – кредитується.  

Обмінну теорію подвійного запису започаткував Ж. Курсель-Сенель. 

За його теорією, в основі всіх законів діяльності організації лежить обмін, 

який завжди передбачає дві операції: діючу та пасивну, що зумовлюють 

алгебраїчну рівність обмінних оборотів. У розвиток обмінної теорії 

вагомий внесок зробили російські вчені – А. Вольф, Є. Сіверс, М. Блатов. 

Подвійний запис, на думку вчених, визначається двома причинами: по-

перше, фактом обміну, за яким одна цінність обмінюється на іншу, і, по-

друге, це випливає з того, що кожен рахунок поділяється на дві частини – 

надходження та видаток.  

Філософська теорія була запропонована німецьким вченим 

Л. Гомбергом, росіянином Я. Гальперіним та українцем за походженням 

О. Галаганом. Її сутність полягала в тому, що всі господарські операції 

розглядались незалежно від того, хто їх виконує  і з яким майном ці 

операції проводяться. Вивчення господарських процесів з точки зору 

причини і наслідку, на думку Л. Гомберга, лежить в основі облікової 

дисципліни. Вона є рахунковеденням, оскільки до функцій останнього 
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належать збір однорідних господарських операцій в розрізі їх причин та 

наслідків, а також віднесення їх до особливих груп або рахунків. Оскільки 

кожне господарське явище може бути одночасно і причиною, і наслідком, 

тому рахунки, в свою чергу, мають дві сторони: дебетову і кредитову.  

Прихильники теорії балансового походження подвійного 

відображення фактів господарської діяльності враховують такий аспект: 

зміст методу подвійного запису на рахунках мотивується тим, що кожна 

господарська операція пов’язана з балансом, змінює його і відображається 

на дебеті одного та кредиті іншого рахунку у рівновеликих сумах. 

Балансова теорія подвійності поділяється на три групи: теорія одного ряду 

рахунків, теорія двох рядів рахунків і теорія трьох рядів рахунків. 

Усі зазначені напрями дослідження теорій подвійного відображення 

господарських операцій за замістом мають дуже багато спільного, а 

головний висновок полягає у численних аргументаціях і констатації 

потреби у подвійності в бухгалтерському обліку. Важливість об’єктивності 

інформації, залежної від обґрунтованості методологічної основи  

сформованої облікової моделі, зумовлює використання всіх елементів 

наукового пізнання процесу історичного розвитку системи 

бухгалтерського обліку та основних складових її методу, передусім методу 

подвійного запису. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З 

ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Незважаючи на значний внесок в методику розрахунків з 

постачальниками, на даний час залишаються недостатньо опрацьованими 

питання окремих аспектів загальноприйнятої методики й, відповідно, цілої 

системи організації облікових процедур за цим об’єктом. Проблемні 

аспекти стосуються документального оформлення операцій по 

розрахунках, використання адекватних засобів і програмних продуктів 

автоматизації обліку і контролю розрахункових операцій, обґрунтування 

нових напрямів аналізу розрахунків з огляду на особливості діяльності та 

потреби управління. Актуальність підвищення об’єктивності інформації 

про стан розрахунків з постачальниками обумовлена тим, що якісний і 

своєчасний облік і аналіз кредиторської заборгованостей є одними з 

важливих факторів оптимізації розрахункових відносин, що визначає 

елемент репрезентативності ділової репутації, можливості максимізації 

прибутку, підвищення ліквідності, кредитоспроможності та мінімізації 

фінансових ризиків. Особливу актуальність ці питання набувають у 

виробничих організаціях, діяльність яких повинна бути безперервною і 

безпосередньо залежною від платоспроможності контрагентів та 

своєчасності розрахунків. 

На величину кредиторської заборгованості впливають такі чинники: 

форма постачання (передоплата, післяоплата), обсяг покупок, умови 

договорів, умови розрахунків, політика управління кредиторською 

заборгованістю, якість аналізу і ступінь його використання в процесі 

управління організацією. Очевидно що, з метою удосконалення 

бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками необхідно: 

 здійснювати автоматизацію бухгалтерського обліку розрахунків з 

постачальниками, яка дозволить уникнути помилок в розрахунках, 

скоротить час проведення розрахунків, надасть швидкий і зручний доступ 

до документів, а також посилить контроль за діяльністю бухгалтера;  

 розділити постачальників на категорії за ступенем їх важливості для 

діяльності і прибутковості компанії;  

 організувати роботу з договорами, в картці постачальника 

встановити відмінність по роботі; 
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 обґрунтувати можливості вибору альтернативних постачальників, 

що пропонують більш вигідні умови співпраці, і використовувати цю 

інформацію для подальших переговорів з нинішніми постачальниками; 

 регулярно стежити за співвідношеннями дебіторської та 

кредиторської заборгованості: переважання кредиторської заборгованості 

призведе до неплатоспроможності підприємства, натомість дебіторської 

створює загрозу втрати фінансової стійкості і зробить необхідним 

залучення додаткових коштів, а їх збалансоване співвідношення дозволить 

підприємству вчасно проводити розрахунки з постачальниками; 

 проводити аналіз складу і структури кредиторської заборгованості 

по конкретних постачальникам, а також по термінами утворення 

заборгованості, що дозволить своєчасно попереджувати прострочену 

заборгованість і вживати заходів щодо її погашення; 

 стежити за оборотністю кредиторської заборгованості;  

 проводити раз на рік звірку розрахунків з контрагентами;  

 розробляти платіжні календарі, які допоможуть своєчасно 

здійснити розрахунок з постачальниками;  

 переглядати облікову політику підприємства, в якій повинні 

докладно відбиватися всі складові бухгалтерського обліку, документообігу 

та звітності розрахунків з постачальниками; 

 вказати в Наказі про облікову політику період проведення 

інвентаризації розрахункових операцій з постачальниками;  

 запровадити внутрішній аудит розрахунків з метою ефективного 

управління, який дозволить виявити поточні проблеми;  

 посилити внутрішньогосподарський контроль, допоможе реально 

оцінити діяльність з багатьох сторін, визначити напрямки подальшого 

розвитку, сприяти прийняттю правильних управлінських рішень.  

Використання на практиці вище наведених рекомендацій 

вдосконалення бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками, 

може сприяти піднесенню фінансово-стабільного стану підприємства, 

поліпшити ділову репутацію організації, що, відповідно, підвищить її 

конкурентоспроможність на ринку. 
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УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ: СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ 

ФОРМУВАННЯ 
 

В умовах зміни підходів до вивчення системи управлінського обліку 

як важливої складової інформаційного забезпечення управління 

підприємством, актуальною є проблема визначення сутності та ролі 

управлінської звітності. Зазначена проблематика активізувалась із 

поширенням і розвитком інформаційних технологій, завдяки 

використанню яких забезпечується формування адекватної умовам 

функціонування підприємства cистеми інформаційного забезпечення 

підтримки прийняття управлінських рішень в поточному режимі часу. 

Вивченню особливостей управлінської звітності присвячені численні 

праці як вітчизняних, так і закордонних вчених. В наукових дослідженнях 

вчені:  Б. І. Валуєв, С. Ф. Голов, К. Друрі, В. Б. Івашкевич, H. О. Лоханова, 

Л. В. Нападовська, В. Ф. Палій, М. С. Пушкар, А. А. Соколова 

неодноразово наголошують на важливості ролі управлінської звітності, 

розглядаючи її, як елемент системи облікових знань в управлінні суб’єктом 

господарювання.  

В цьому контексті ще в 2007 р. Голов С. Ф. зазначав, що “в науковій 

літературі питанню вимог до інформаційної бази управління 

підприємством, які вийшли за межі фінансових звітів не приділяється 

достатньо уваги”, тим самим  відзначивши важливість розробки якісної 

інформаційної системи для реалізації стратегії підприємства [2].  

Метою дослідження є уточнення сутності поняття “управлінська 

звітність”, визначення місця та ролі управлінської звітності в обліково-

інформаційній системі підприємства. 

Існуюча різноманітність думок науковців щодо визначення суті 

поняття “управлінська звітність” першочергово пов’язана, з дотриманням 

традиційних підходів до визначення управлінської звітності як 

внутрішньогосподарського контролю. Крім того, в науковій літературі 

недостатньо враховується динамічний характер системи управління 

суб’єкта господарювання. 

Проаналізувавши наявні в літературі підходи до визначення 

управлінської (внутрішньогосподарської) звітності можна узагальнити, що 

управлінську звітність доцільно розглядати як комплекс взаємопов’язаних 
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даних і розрахункових показників, які відображають як функціонування 

підприємства загалом, так і у розрізі його структурних підрозділів, видів 

продукції, сегментів діяльності тощо.  

У зв’язку з відсутністю офіційних регламентацій стосовно визначення 

підходів та вимог до формування управлінської звітності підприємством, 

складання  управлінської  звітності – це  внутрішня  справа підприємства. 

На цьому факті наголошує в своєму дослідженні  М. О. Любимов 

“невиправдано мало уваги приділено питанням підготовки й подання 

управлінської звітності на підприємстві, не розроблена концепція 

управлінської звітності тощо” [5]. Тобто, внутрішньогосподарська 

звітність відображає необхідну інформацію для прийняття рішень на рівні 

структурних підрозділів і є прерогативою підприємства.  

В динамічних економічних умовах розвитку як окремих підприємств, 

так і держави загалом запити користувачів стосовно формування 

управлінської звітності є визначальними щодо її змісту та структури 

звітності, обсягу інформації, періодичності подання. Потреба керівництва 

підприємства в якісному інформаційному забезпеченні при прийнятті 

управлінських рішень є першочерговою, тому необхідність розробки та 

впровадження внутрішньогосподарської звітності є очевидним фактом. 

Особливості формування (зміст, обсяг інформації, форма подачі, перелік 

показників, терміни подання, виконавці, інстанції подачі тощо) та 

використання управлінської звітності вирішується підприємством 

самостійно і відображається в його обліковій політиці.  

Формування управлінської (внутрішньої) звітності підприємства 

доцільно розглядати не як одноразовий акт, а безперервний процес з 

урахуванням можливих виробничо-господарських змін у діяльності 

підприємства. Зокрема змін, які стосуються видів діяльності, умов 

господарювання, організації виробництва та управління, фінансового стану 

підприємства, технології виробництва, асортименту готової продукції 

тощо [7]. Тобто динамізм зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливають 

на діяльність підприємства, визначає передумови та особливості 

формування управлінської звітності, використання її показників з метою 

забезпечення ефективності керівництва. За таких обставин управлінська 

звітність має забезпечувати високий рівень поінформованості менеджерів, 

який дасть їм змогу здійснювати пошук альтернативно можливих резервів 

збереження існуючих позицій підприємства на тому чи іншому сегменті 

ринку, підвищення ефективності його діяльності тощо. 

Більшість науковців вважають, що система управлінської звітності 

потребує як якісного удосконалення (формуванні інформативних 

показників звітів, урахування динамізму середовища функціонування 

підприємства тощо), так і кількісного різновимірного розширення  форм і 
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методів дослідження діяльності підприємства.  

Синтезуючи наведені в науковій літературі [1; 2; 3; 4;  6; 8] підходи до 

формування управлінської звітності можна визначити алгоритм її 

формування: визначення інформаційних потреб менеджерів в 

управлінській звітності; вибір методів формування і опрацювання 

управлінської звітності; розробка внутрішніх форм звітності її показників; 

формування потоків вхідної управлінської інформації; встановлення 

термінів подання управлінської звітності; визначення відповідальних осіб 

за формування і подання управлінської звітності.  

Отже, управлінська звітність за своєю сутністю є не лише джерелом 

інформації, але й засобом формалізації вимог внутрішніх користувачів до 

облікової інформації. Вона виконує організаційну роль при виборі 

методики обліку і узагальнення даних [3].  

Враховуючи важливість управлінської звітності в забезпеченні 

ефективності діяльності підприємства, подальший розвиток теорії та 

практики її формування необхідно проводити в контексті розробки 

концептуальних підходів та  автоматизації рутинних процедур обробки та 

систематизації інформації, що дасть можливість забезпечити використання 

різних методик при складанні управлінської звітності.  
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ПРОБЛЕМАТИКА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З 

ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ 

 

На сучасному етапі розвитку всіх форм підприємницької діяльності 

дуже важливим є правильне та ефективне ведення обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядниками. Діяльність будь-якого підприємства 

неможлива без допомоги сторонніх організацій, які забезпечують його 

необхідними для їх діяльності товарно-матеріальними цінностями, а також 

надають роботи та виконують послуги. 

Прибутковість діяльності підприємства залежать від швидкості 

обороту капіталу, що визначається комплексом економіко-організаційних 

заходів. Його частиною є розрахунки з постачальниками і підрядниками. 

Порядок і форми розрахунків з постачальниками визначаються 

господарськими договорами, внаслідок виконання яких у підприємства 

виникають поточні зобов’язання – кредиторська заборгованість. 

Господарський договір є найбільш поширеною і важливою підставою 

виникнення зобов’язання, основною формою реалізації товарно-грошових 

відносин у ринковій економіці.  

Облік розрахунків на підприємствах має бути чітко контрольований. 

Причому не тільки на кінцеві звітні дати, що забезпечується засобами 

фінансового обліку, а й у будь-який момент за потреби управління, тому 

виникає потреба поглиблення інформативності обліку за цими об’єктами. 

На підприємствах виникають проблеми з контролю за кредиторською 

заборгованістю за рахунками, бо оплата може бути повною або частковою. 

Залишки за раніше сплаченими рахунками губляться , що унеможливлює 

контроль за заборгованістю.  

Є. В. Калюга, І. М. Ревизюк з метою удосконалення контролю за 

розрахунками з постачальниками та підрядниками пропонують ввести 

документ – “Реєстр документів до сплати”. Зведений “Реєстр документів 

до сплати” має інформацію про те, за що платить підприємство, які строки 
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оплати та найголовніше – побачити залишок за кожним рахунком  на 

кінець дня і накопичувальну інформацію на кінець місяця [1]. 

Цей документ дозволить контролювати кредиторську заборгованість 

за конкретним рахунком від постачальника та підрядника, терміни її 

сплати, що дасть змогу більш правильно планувати розрахунки з 

постачальниками та підрядниками. 

Також доцільно ввести субрахунки другого порядку, які 

відображатимуть прострочену та відстрочену заборгованості і 

заборгованість, термін сплати якої ще не настав, а Баланс (Звіт про 

фінансовий стан) доповнити інформацією про прострочену кредиторську 

заборгованість за товари, роботи, послуги, що зумовить більш повне 

відображення фінансового стану підприємства [2]. 

Основними джерелами даних для контролю розрахункових відносин 

за товарними операціями є первинні документи з обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядниками. 

Вищенаведені рекомендації будуть ефективніші при введенні 

електронного документообігу, що сприятиме зміцненню розрахункової 

дисципліни, виконанню зобов'язань по поставках продукції в заданому 

асортименті, скороченню дебіторської та кредиторської заборгованості, 

пришвидшенню оборотності обігових коштів а, отже і покращенню 

фінансового стану підприємства. Завдяки автоматизації документообігу 

буде скорочено час обробки інформації та можливість швидкої її передачі. 

Документування обліку розрахунків з постачальниками є важливою 

складовою процесу оперативного та якісного управління підприємством.  

Якщо на підприємстві не налагоджено документообіг розрахунків з 

постачальниками, тоді управління взагалі неефективне, оскільки зростає 

ймовірність штрафних санкцій через несвоєчасність сплати 

постачальникам або оприбуткування матеріалів, не контролюються дії 

матеріально відповідальних осіб, що загрожує інформаційній безпеці та 

знижує прибуток підприємства [3]. 

Отже, для будь-якого підприємства дуже важливо контролювати 

оборотність кредиторської заборгованості, а також стан розрахунків з 

постачальниками та підрядниками, які отримали передоплати і затримують 

поставку товарно - матеріальних цінностей чи виконання робіт, оскільки 

такі затримки призводять до порушення виробничого циклу.  
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ОБЛІК ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

Географічне розташування території України дає змогу, на відміну від 

багатьох країн Європи розвивати транспортні зв'язки в усіх напрямах, 

використовуючи практично всі види транспорту. Розвинута мережа 

магістральних сполучень забезпечує внутрішні та транзитні перевезення 

вантажів, а також зовнішньоекономічні зв’язки України з іншими 

державами. 

Важливо зазначити, що на сьогоднішній день, транспортні послуги в  

Україні – це одна з галузей економіки, яка динамічно розвивається.  

Особливості транспортних послуг такі: 

1) транспорт не виробляє нових товарів, але завдяки їх переміщенню 

забезпечується подовження процесу виробництва і обігу; 

2) створення транспортних послуг збігається в часі з їх споживанням; 

3) транспорт посідає важливе місце в міжнародному товарному 

обігу (він є необхідною умовою міжнародного поділу праці, зовнішньої 

торгівлі, економічних зв’язків між країнами та є експортером своєї 

продукції); 

4) транспортні послуги залежать від факторів розвитку ринкової 

економіки. 

Серед особливостей морського транспорту слід виділити такі: 

1) невисока вартість перевезень у порівнянні з іншими видами 

транспорту; 

2) можливість зміни маршруту; 

3) здатність перевозити великі партії вантажів; 

4) невелика швидкість перевезень; 

5) сезонність перевезень в північних регіонах. 

Автомобільний транспорт можна охарактеризувати як мобільний, 

швидкісний, здатний забезпечити високу збереженість вантажу. Проте, цей 
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вид транспорту є доволі дорогим.      

Залежно від того, чи автомобільні перевезення здійснюються 

спеціалізованою транспортною організацією, чи власним транспортом, 

залежить відображення операцій у бухгалтерському обліку. Підприємства, 

які здійснюють транспортні перевезення за завданням замовника доходи 

відображають на субрахунку 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”, 

витрати  на 903 “Собівартість наданих послуг”. Відповідно підприємства, 

які оплачують послуги за перевезення, згідно з П(С)БО № 9 “Запаси”, 

враховують транспортно-заготівельні витрати у складі вартості придбаних 

товарно-матеріальних цінностей. До складу таких витрат включають: 

1) витрати на заготівлю запасів; 

2) оплату тарифів за навантажувально-розвантажувальні роботи; 

3) оплату тарифів за транспортування всіма видами транспорту 

(включаючи страхування ризиків транспортування). Використовуючи 

твердження П(С)БО № 9 “Запаси”, слід розрізняти облік і віднесення 

транспортно-заготівельних витрат до вартості оприбуткування товарно-

матеріальних цінностей при перевезенні власним транспортом і 

транспортом перевізника. Оскільки не передбачено Інструкцією № 291 

“Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій” 

типових проведень списання транспортно-заготівельних витрат в дебет 

рахунків запасів (20, 22, 21) з кредиту 13, 66, 65, тому такі витрати варто 

обліковувати на рахунку 94 “Інші витрати операційної діяльності”, якщо 

перевезення здійснюється власним автотранспортом. 

Підприємства, які самостійно надають послуги з перевезення вантажів 

і весь комплекс пов'язаних із перевезенням послуг, визнають у 

бухгалтерському обліку дохід безпосередньо після надання такої 

комплексної послуги в розмірі її договірної вартості (без ПДВ). 

Підприємства, які займаються транспортним експедируванням вантажів, 

визнають дохід після виконання перевезення і додаткового комплексу 

послуг лише в розмірі своєї винагороди (без ПДВ). Кошти замовника, 

отримані експедитором на оплату послуг третіх осіб, залучених до 

виконання договору, не включають  до доходів, чи  витрат експедитора. Це 

витрати, які несе безпосередньо замовник і які “перевиставляє” йому 

експедитор на підставі первинних документів, отриманих від третіх осіб, 

залучених до виконання договорів. 

Якщо підприємства будуть дотримуватись усіх норм та правил 

ведення обліку транспортних перевезень, то зможуть успішно провадити 

свою господарську діяльність. 

Отже, можна зробити висновок, що Україна має хороші перспективи у 

розвитку транспортних послуг та додаткових послуг, пов’язаних з 
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ремонтом та обслуговуванням. Розвиток транспортного сектору створює 

підґрунтя для економічного зростання, сприяє широкому запровадженню 

новітніх технологій в інших галузях економіки. 
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА, ЇЇ 

СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Потреба в обліковій політиці в Україні виникла у зв’язку з переходом 

економіки від командно-адміністративної системи управління до ринкових 

умов господарювання, а термін “облікова політика” уведено з 1999 р. із 

прийняттям Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні”, відповідно до якого – це сукупність принципів, 

методів і процедур, що використовуються підприємством для складання й 

подання фінансової звітності [1]. 

Головною метою формування облікової політики є вибір найкращих 

методів і процедур ведення бухгалтерського обліку, що сприятимуть 

достовірному відображенню фінансового стану і результатів діяльності 

підприємства та підвищенню якості обліково-аналітичного інформаційного 

забезпечення. Оскільки кінцевим продуктом застосування облікової 

політики є складання і подання фінансової звітності, яка є основою 

облікової інформації, що виходить з системи бухгалтерського обліку.   

http://pidruchniki.com/1904112753893/ekonomika/osoblivosti_mizhnarodnih_perevezen_riznimi_vidami_transportu
http://pidruchniki.com/1904112753893/ekonomika/osoblivosti_mizhnarodnih_perevezen_riznimi_vidami_transportu
http://www.virtual.ks.ua/students/1464-peculiarities-of-transport-services.html
http://ecolib.com.ua/article.php?book=22&article=2386
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Окрім того, облікова політика має за мету не тільки складання та 

подання звітності, а й формування достовірної та повної облікової 

інформації для прийняття ефективних управлінських рішень. Основним 

завданням формування облікової політики є високий рівень її ефективності 

з метою прийняття управлінських рішень підприємством. Рівень 

ефективності облікової політики науковці визначають відносно суб’єктів 

та об’єктів системи бухгалтерського обліку. Тобто облікова політика 

залежить від ефективності її формування керівництвом підприємства [4].   

Ґрунтовні дослідження щодо вирішення проблемних питань та різних 

аспектів в організації обліку й обліковій політиці підприємств знайшли 

відображення в працях українських вчених: М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, 

Л. М. Кіндрацької, Ю. А. Кузьмінського, М. В. Кужельного, В. Г. Лінника. 

а також зарубіжних: Р. А. Алборова, П. С. Безруких, Н. П. Кондракова, 

С. Л. Коротаєва, М. І. Кутера, Е. С. Хендриксена.           

Ефективність ведення обліку на вітчизняних підприємствах залежить 

від рівня його організації. Розвиток ринкових відносин в Україні, 

специфіка різних форм власності та розширення економічних зв’язків 

вітчизняних підприємств з іноземними партнерами вимагають розробки 

облікової політики, яку підприємство визначає самостійно з урахуванням 

положень чинного законодавства й стандартів обліку. 

Формування облікової політики на підприємстві – доволі 

трудомісткий і відповідальний процес, оскільки підприємству доведеться 

працювати з нею не один рік, що вимагає від управлінського персоналу 

компетентного підходу до розробки та підтримки облікової політики. 

Уміло сформована, така політика сприяє ефективності управління 

господарською діяльністю підприємства, його перспективного розвитку, 

зручності й прозорості ведення бухгалтерського обліку. Вона поєднує 

державне регулювання та власні судження суб’єктів ринкових відносин із 

питань організації й ведення обліку, активізує використання інформації 

бухгалтерського обліку для управління капіталом, що й обумовлює 

актуальність цього дослідження [2]. 

На думку М. П. Войнаренко та Т. М. Аксьонова, головними 

причинами, що зумовлюють формування облікової політики підприємства 

в нашій країні, є такі:  

1) загальні правила обліку на міжнародних і державних рівнях 

повинні оптимально поєднувати державну регламентацію із засадами 

ринкової економіки;  

2) альтернативні варіанти організації обліку з багатьох напрямів 

господарської діяльності;  

3) необхідність зіставності та інтерпретації фінансових звітів 

зовнішніми користувачами та аудиторами;  
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4) знання потреб ринку й стану зовнішнього середовища;  

5) сприяння розвитку ринкових відносин збільшенню кількості 

користувачів фінансової інформації [3, с. 96]. 

Облікова політика підприємства має враховувати такі важливі 

фактори: форму власності та організаційно-правову структуру 

підприємства; вид економічної діяльності, що зумовлює особливості та 

умови облікової роботи; параметри підприємства за обсягами діяльності, 

номенклатури продукції, чисельності працюючих тощо; умови 

забезпечення підприємства ресурсами та умови реалізації готової 

продукції тощо. 

Підприємство самостійно визначає параметри та напрями облікової 

політики; обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів 

обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з 

дотриманням єдиних методологічних засад та з урахуванням особливостей 

господарської діяльності й наявної технології обробки облікових даних; 

розробляє систему і форми управлінського обліку, звітності й контролю 

господарських операцій, визначає права працівників на підписання 

бухгалтерських документів; затверджує правила документообороту і 

технологію обробки облікової інформації тощо. 

Таким чином, облікова політика закладає основу безпеки у сфері 

фінансово-економічного управляння. Отже, зміст і спрямованість облікової 

політики підприємства повинні бути такими, щоб можна було отримати 

оптимальні фінансові результати підтримувати ліквідність, внаслідок чого 

підприємство буде конкурентоспроможне та привабливе для інвесторів, що 

є суттєвим на сьогоднішній день для нашого суспільства та зміцнення 

економіки України. 
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ОСОБЛИВОСТІ СПРАВЛЯННЯ  

ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ 

 

З 1 січня 2011 року набирав чинності Закон України “Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” 

від 08.07.10 р. № 2464–VI (далі – Закон про ЄСВ). Запроваджений в 

Україні єдиний соціальний внесок (далі – ЄСВ) замінив страхові внески, 

що сплачували до чотирьох фондів Єдиний соціальний внесок – 

обов’язковий платіж до системи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, що справляється в Україні з метою забезпечення 

страхових виплат за поточними видами загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. 

Розмір єдиного соціального внеску для кожної категорії платників, 

визначено Законом України про ЄСВ, та пропорції розподілу внесків за 

видами загальнообов’язкового державного соціального страхування 

встановлюють з урахуванням того, що вони повинні забезпечувати 

застрахованим особам соціальні послуги та виплати, створення резерву 

коштів для забезпечення страхових виплат та надання послуг. 

Базою для нарахування та утримання ЄСВ є: 

– заробітна плата найманих працівників, яка включає основну та 

додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, 

включаючи виплати у натуральній формі (відповідно до Закону України 

“Про оплату праці” від 24.03.95 р. № 108/95-ВР); 

– винагорода фізичним особам за виконані роботи (надані послуги) за 

ЦПД; 

– оплата перших 5-ти днів тимчасової непрацездатності за рахунок 

коштів роботодавця; 

– допомога по тимчасовій непрацездатності та у зв'язку з вагітністю і 

пологами; 

– допомога чи компенсації, що виплачують згідно із законодавством; 

– грошове забезпечення. 

Платниками єдиного соціального внеску є: 

 підприємства, установи, організації чи юридичні особи 

підприємці; 

 фізичні особи підприємці; 
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 дипломатичні представництва і консультаційні установи України; 

 військовослужбовці, окрім військовослужбовців строкової служби. 

З 1 січня 2016 року змінено порядок нарахування та сплати ЄСВ: 

 утримання ЄСВ з доходів – скасовано; 

 встановлено єдину ставку нарахування ЄСВ, яка становить 22% і 

застосовується до усіх видів доходів, на які раніше нараховувався ЄСВ. 

Виняток становлять спеціальні ставки нарахування ЄСВ для інвалідів, які 

залишились без змін. Єдиний соціальний внесок для установ, підприємств і 

організацій, в яких працюють інваліди, встановлюється у розмірі 8,41%. 

Розмір 5,3% бази нарахування єдиного соціального внеску встановлюється 

для підприємств, організацій в яких кількість інвалідів перевищує 50% 

загальної кількості працівників та за умови, що фонд оплати праці цих 

інвалідів становитиме не менше ніж 25% суми витрат на оплату праці; 

 фізичні особи-підприємці втратили право на участь у 

добровільному страхуванні, адже вони сплачують ЄСВ за ставкою 22%; 

 скасовано визначення класу професійного ризику для 

роботодавців; 

Максимальна величина місячного доходу, на який нараховується 

єдиний соціальний внесок, становить 25 прожиткових мінімумів (давніше 

– 17), тобто: 

 з 01.01.2016 р. – 34450 грн.(25 × 1378 грн.); 

 з 01.05.2016 р. – 36250 грн.(25 × 1450 грн.); 

 з 01.12.2016 р. – 38750 грн. (25 × 1550 грн.). 

Якщо база нарахування єдиного соціального внеску не перевищує 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за 

який отримано дохід, сума єдиного соціального внеску, як і раніше, 

розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та 

ставки єдиного соціального внеску. 

Отже, реформи оподаткування фонду оплати праці, які прийнято у 

2016 році, мають позитивні наслідки у вигляді зниження податкового 

навантаження на фонд оплати праці до 22 % та спрощення адміністрування 

ЄСВ, що дає змогу легалізації заробітної плати та інвестуванню 

додаткових вивільнених ресурсів у бізнес. 
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ОСНОВИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ  

НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Процес управління будь-яким підприємством припускає, з одного 

боку, спостереження за процесами, що відбуваються на ринках (збуту, 

закупівель, робочої сили та капіталів) і відповідну на них реакцію, 

причому число предметів при цьому обліку взаємозв'язків досить велике, з 

іншого боку - управління процесами усередині самого підприємства. Без 

прийняття ефективних управлінських рішень шанси на успіх у 

конкурентній боротьбі значно зменшуються. У цій ситуації різко 

підвищується значимість ефективного управління підприємством.  

Керівники підприємства, перш ніж прийняти управлінські рішення  

повинні отримати необхідну інформацію, оцінити можливі альтернативні 

варіанти рішень і вибрати з них оптимальний. Щоб прийняти правильне 

рішення, потрібно досконально вивчити умови, у яких воно приймається, а 

для цього, у свою чергу, необхідно достатнє володіння інформацією щодо 

можливостей використання ресурсів і виробничого потенціалу 

підприємства [4, c. 32-33]. 

Основою для правильної організації управлінського обліку є 

організаційна та виробнича структури підприємства. Найважливішим 

фактором нормального функціонування виробництва є управлінська 

діяльність, при якій менеджери оперують вірогідною та оперативною 

інформацією, які підпорядковані потребам організаційної структури 

підприємства [1, c. 314]. 

Організаційна структура підприємства - це поділ підприємства на 

окремі структурні підрозділи і служби (центри відповідальності), що 

передбачають розподіл між ними функцій по вирішенню завдань, які 

виникають в ході виробничої діяльності, таким чином, щоб забезпечити 

ефективне досягнення мети, поставленої перед підприємством [3, с. 37]. 

Організаційна структура підприємства та її внутрішньогосподарський 

механізм є базою для побудови управлінського обліку, яку створюють на 

підставі загальних принципів організації управлінського обліку: 

- задоволення потреб користувачів різних рівнів управління в 

необхідній для прийняття рішень інформації; 

-  обґрунтованість по відношенню до кожного виробничого 
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підрозділу, де виникають відносини типу “витрати-обсяг діяльності-

прибуток”; 

-  узагальнення інформації за центрами виникнення витрат, 

відповідальності та рентабельності; 

-  контроль за обсягами виробництва, власними витратами та 

прибутком кожного підрозділу з використанням планів та кошторисів [4, 

c. 36]. 

Інформаційні потреби для формування управлінських рішень 

задовольняються за умови забезпечення взаємозв'язку систем управління 

собівартістю підрозділів різних рівнів. Організаційна структура системи 

управління являє собою схему управлінських зв'язків між управляючою та 

виробничими ланками і характеризується складом та інформаційними 

зв'язками між самостійними підрозділами та окремими виконавцями, 

розташованими в ієрархічній послідовності  та наділеними певними 

правами та обов'язками [3, c. 91]. 

Отже, організацію управлінського обліку на вітчизняних 

підприємствах доцільно здійснювати в такій послідовності:  

-  на основі організаційної структури підприємства визначити схему 

ведення управлінського обліку;  

-  визначити основні завдання та порядок їхнього вирішення;  

-  визначити систему збирання та подання управлінської інформації 

для прийняття рішень; 

-  розробити схему документообігу та склад і зміст інформації для 

прийняття управлінських рішень; 

-  призначити відповідальних осіб та формування і подання 

управлінської інформації і звітності; 

-  розробити і затвердити облікову політику управлінського обліку 

тощо.   
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ 

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Ефективне здійснення господарської діяльності будь-якого 

підприємства залежить від його здатності правильно оцінювати умови 

функціонування та оперативно реагувати на будь-які зміни. Це можливо 

лише за умови достатнього забезпечення процесу управління правдивою, 

якісною, корисною та об’єктивною інформацією. Одним із 

найпоширеніших видів документованої інформації, який надає не лише 

кількісну, але й вартісну характеристику процесів, що відбуваються в 

процесі діяльності підприємства є обліково-інформаційне забезпечення. 

Облікове інформаційне забезпечення – це система збирання, обробки, 

узагальнення та аналізу фінансової інформації, яка розкриває господарську 

діяльність підприємства та використовується у процесі управління цією 

діяльністю [3]. 

Вчасно зібрана інформація відіграє важливу роль в плануванні, 

контролі і прийнятті ефективних управлінських рішень керівництвом 

підприємства, а також надає можливість отримати більше ринкових 

переваг та знизити ризики [1]. Тобто володіння актуальною та правдивою 

інформацією є однією з умов успішного функціонування підприємства. 

Прийняття управлінських рішень пов’язане з постійним 

перетворенням інформації. Важливим при цьому є визначення 

інформаційних потреб користувачів та оперативність надходження 

інформації. Необхідне інформаційне забезпечення підприємницької 

діяльності дає змогу більш точно, з мінімальним рівнем невизначеності 

формувати потрібні знання та приймати ефективні рішення. Основним 

завданням облікової інформації є надання користувачам необхідних знань 

про внутрішнє середовище підприємства, його фінансово-господарську 

діяльність, а також про стан зовнішнього середовища, в якому воно 

функціонує [2]. 

З метою отримання якомога більше користі та вигоди від зібраної 

інформації, вона повинна відповідати певним вимогам: 

правдивість – відсутність помилок, упереджених оцінок, 

приховування певних господарських подій; 

доречність – інформація повинна бути своєчасною, корисною, цінною 
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для прийняття рішення; 

зрозумілість – інформація повинна бути доступною для користувача, і 

не потребувати великих затрат часу для її аналізу; 

повнота – повинна містити максимум даних, необхідних зацікавленим 

особам, відображати всі важливі аспекти діяльності підприємства; 

неупередженість – тобто незалежність від різних чинників чи 

суб’єктивного підходу; 

значимість – впливає на прийняття управлінських рішень та сприяє 

підвищенню ефективності діяльності підприємства; 

диференційованість – інформація має бути достатньо повною, але 

водночас такою, що відповідає тільки запиту користувача на конкретне 

питання; 

варіативність – тобто інформація повинна забезпечувати можливість 

вибору управлінського рішення з декількох взаємовиключних варіантів; 

релевантність –  інформація має відповідати критеріям та вимогам, які 

вказав користувач, повинна передбачати отримання бажаних 

результатів [4; 5].  

Таким чином, ефективність прийняття управлінських рішень потребує 

аналізу й оцінки інформації як на мікрорівні (фінансова звітність), так і на 

макрорівні (аналіз нормативно-законодавчих документів, статистичних 

даних) [3]. Адже продуктивне управління діяльністю підприємств може 

здійснюватись лише за умови наявності інформації, необхідної для аналізу 

ситуацій, прийняття рішень і дієвого контролю за їх ефективністю. 

Відсутність необхідної інформації примушує керівників підприємств 

покладатись на інтуїцію, що підвищує ризик прийняття помилкових 

рішень. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ЛЮДСЬКОГО 

КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Людина, в світлі сучасних теорій, є капіталом, який може бути 

ідентифікований не тільки як капітал, здатний для забезпечення доходів 

своєму власнику, але і як капітал, що створює доходи підприємству 

внаслідок докладання своїх фізичних і інтелектуальних здібностей до 

ресурсів підприємства. Саме тому людський капітал вимагає чіткого 

висвітлення в бухгалтерському обліку. 

Задля більш повної характеристики кількісного та якісного нарощення 

капіталу, забезпечення систематизації релевантної інформації у необхідних 

аналітичних рахунках ми пропонуємо розглядати людський капітал в 

розрізі витрат на його формування, використання та відтворення. 

Аналітичний облік витрат пропонуємо вести на відповідних рахунках 

у Плані рахунку бухгалтерського обліку 39 “Витрати майбутніх періодів”, 

65 “Розрахунки за страхуванням”, 66 “Розрахунки за виплатами 

працівникам”, 94 “Інші витрати операційної діяльності” та деталізувати їх 

відповідно до класифікації витрат на субрахунках другого порядку. 

Здійснювати розробку первинних документів також слід в розрізі 

складових людського капіталу, що забезпечить відображення в них 

інформації, яку потребує облік.  

Вважаємо, що найбільш доцільними формами звітності для 

забезпечення можливості виділення з облікових даних узагальненої 

інформації про людський капітал за певними параметрами, що 

характеризуватиме процес формування і функціонування потоків 

людського капіталу у діяльності підприємства є Журнал реєстрації витрат 

на людський капітал і Відомість витрат на людський капітал.  

У результаті працівники апарату управління зможуть  відстежувати 

процес формування сум кожного виду витрат людського капіталу і 

узагальнити підсумки діяльності підприємства. 

У разі ж запровадження запропонованої концепції на офіційному рівні 

дані про людський капітал пропонуємо відображати у формі №5 

“Примітки до річної фінансової звітності” з виділенням окремого розділу  

“Витрати на людський капітал”. 
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Таким чином, дослідивши дане питання, ми прийняли рішення, що 

доцільним є віднести людський капітал до управлінського обліку, 

створивши типові форми для внутрішньої звітності.  
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ПРОБЛЕМИ  ОБЛІКУ ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГ 

 

В умовах сучасної економіки маркетингова діяльність відіграє 

важливу роль в загальній діяльності підприємства. Однак, існує низка 

проблем в обліку маркетингових витрат, що зумовлює труднощі контролю 

цієї діяльності та прийнятті управлінських рішень. На нашу думку, 

існують такі проблеми в обліку маркетингових витрат на українських 

підприємствах: 

− окремо не виділяються витрати на збут і маркетинг; 

− облік витрат на маркетинг в українському законодавстві не 

регламентований (немає П(с)БО, який розкривав би методику обліку 

маркетингових витрат); 

− в Плані рахунків не передбачені синтетичні рахунки для обліку 

маркетингових витрат, через це на підставі даних бухгалтерського обліку 

неможливо отримати достовірну і повну інформацію про витрати на 

маркетинг. 

По-перше, треба визначити поняття “маркетинг” і “маркетингові 

витрати” в законодавстві. Не зважаючи на те, що існує багато визначень у 

різних вчених, в українському законодавстві ці понятти не визначені. У 

П(с)БО 16 “Витрати” існує тільки поняття “витрати на збут” з 

перерахуванням всіх витрат, що належать до цієї категорії. Витрати на збут 

поділяються на 10 складових, але тільки одна з них описує маркетингові 

витрати – “витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг)” [1]. 

Таке коротке поняття не може висловити сутність і важливість групи 

маркетингових витрат. Адже, маркетинг включає в себе широку діяльність, 

починаючи з підготовки виробництва до реалізації продукції.  

По-друге, що стосується рахунків, існує тільки рахунок 93 “Витрати 

на збут” та відсутні субрахунки до нього, на яких би накопичувалась 

інформація про витрати з метою їх контролю. 

Через відсутність конкретних вказівок в українському законодавстві у 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmybemgpzPAhXFiCwKHeAyCvcQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fopu.ua%2F&usg=AFQjCNFDB5ODcN6pKSpeWXyC3NKDry6_Ag&sig2=YNBBy1s1fddf6aBiVjKx0Q
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підприємств виникають проблеми з документальним оформленням, 

бухгалтерським, податковим супроводом рекламних і маркетингових 

заходів. 

Інші автори теж підтримують цю думку, зокрема, Млинко І.Б. 

зазначає, що маркетингові витрати можна віднайти на різних рахунках і 

дуже складно однозначно визначити, які господарські операції можна 

віднести до сфери звичайної діяльності підприємства, а які слід 

кваліфікувати як маркетингові, що серйозно ускладнює процес аналізу 

маркетингових витрат [2]. 

Також варто зазначити, що найважливішими проблемами, з якими 

стикаються на українських підприємствах при обліку витрат на маркетинг, 

є [3, с.358]: 

− неможливість чітко ідентифікувати різні види витрат на маркетинг 

через відсутність у системі виокремлених синтетичних рахунків; 

− низька гнучкість системи обліку витрат (зокрема, існування 

тривалих процедур, пов’язаних з розширенням створеної первинно 

структури рахунків); 

− відсутність оперативної звітності по витратах на маркетинг; 

− неможливість поточного відстеження актуального стану витрат на 

маркетинг упродовж місяця; 

− неможливість прозоро відстежувати витрати, пов’язані з певними 

заходами, здійснюваними відповідно до конкретного проекту чи 

реалізованої маркетингової стратегії; 

− істотні розходження у підходах і очікуваннях щодо системи обліку 

витрат на маркетинг серед менеджерів, що відповідають за фінанси і 

маркетинг. 

На основі цього аналізу, пропонуємо вести управлінський облік на 

підприємствах для управління маркетинговими витратами. Вести 

синтетичний облік за рахунком 93 “Витрати на збут” відповідно до 

масштабу та специфіки діяльності кожного окремого підприємства та 

враховуючи класифікацію витрат на маркетинг за економічними ознаками. 

Розробити звітність за маркетинговими витратами за періодами (місяць, 

квартал), що дасть змогу спостерігати за змінами цих витрат та їх 

контролювати. 

 

Література 

1. П(с)БО 16 “ Витрати” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00. 2. Млинко І. Б. Місця 

відображення маркетингових витрат в системі бухгалтерської звітності 

вітчизняних підприємств / І. Б. Млинко // Економічні науки. Cер. : Облік і 

фінанси. – 2012. – Вип. 9(2). – С. 418-424. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00


85 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2012_9(2)__61.  3. Мавріна А.О. Проблеми 

ідентифікації та обліку маркетингових витрат на вітчизнаних 

підприємствах / А.О. Мавріна, Н.І. Чухрай // матеріали конференції 

“Облікого-аналітичне забезпечення системи менеджменту 

підприємства”. – Львів: Видавництво НУ “ЛП”, 2012.− 408 с. 

 

 

Чешун К. В., 

студ. гр. ОА-31, 

Національний університет “Львівська політехніка”. 

Науковий керівник – Лемішовська О. С., 

к.е.н., ст. викл. кафедри обліку та аналізу 

 

“БАТЬКО БУХГАЛТЕРІЇ”  

(ВНЕСОК ЛУКИ ПАЧОЛІ В РОЗВИТОК ОБЛІКУ) 

 

У 1869 році члени Міланської академії рахівництва попросили 

професора математики Лючіні виступити з лекцією з історії 

бухгалтерського обліку. Готуючись до виступу, Лючіні випадково виявив 

старовинну книгу, написану  Лукою Пачолі. Один з її розділів, що називався 

“Трактат про рахунки і записи”, був присвячений застосуванню математики 

в комерції. Ця книга відіграла значну роль у переведенні рахівництва на 

якісно вищий рівень. Не оцінена гідно за життя автора, вона дала світу 

бізнесу мову, якою він користується й до сьогодні. 

Заслуга Л. Пачолі полягає у тому, що він як учений, зумів описати й 

систематизувати наявні розробки та використовувані на практиці облікові 

методики. Його “Трактат про рахунки і записи” став першим щаблем у 

напрямі формування бухгалтерського обліку на основі теоретичного 

обґрунтування практичної діяльності. Вчений один із перших у своїй праці 

описав організаційно-методичні аспекти ведення обліку, а також 

запропонував першу форму ведення обліку – староіталійську 

(венеціанську).  

Внесок Л. Пачолі в розвиток обліку полягає в тому, що він: 

запропонував подвійний запис, сутність якого полягала в тому, що будь-яку 

господарську операцію відображають двічі – один раз на дебеті одного 

рахунку, другий – на кредиті іншого; дав пояснення дебета й кредита 

рахунків: якщо один рахунок (суб’єкт) одержував і за це був винен, то 

виникало поняття “дебет”, якщо ж інший видавав і за це надалі мав 

отримати, то виникало поняття “кредит”; сформулював такі групи рахунків: 

інвентарні, результатні, операційні та операційно-результативні; 

здійснивши тим самим першу класифікацію рахунків; запропонував 
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персоніфікацію рахунків, відповідно до якої за кожним рахунком стояла 

відповідна персона (особа) або група осіб; майже всі рахунки рекомендував 

відкривати проведеннями через рахунок “Капітал” (майнові рахунки 

потрібно дебетувати одночасно із кредитуванням рахунка “Капітал”, а 

рахунки зобов’язань кредитувати з одночасним дебетуванням рахунка 

“Капітал”); у системі рахунків запропонував використовувати рахунок 

“Прибутки і збитки”, сальдо якого потрібно переносити на рахунок 

“Капітал”; описав процедуру оформлення в обліку господарських операцій 

за допомогою трьох книг: Пам’ятної, Журналу й Зошита, а наведений 

порядок здійснення записів у цих трьох книгах формує уявлення про першу 

форму обліку – староіталійську (венеціанську); аргументував доцільність та 

обов’язковість проведення інвентаризації майна з оформленням на окремих 

аркушах (інвентаризаційних описах) або книгах; запропонував першу 

класифікацію джерел покриття заборгованості за товари; навів 

класифікацію витрат залежно від їх приналежності до: підприємства, 

товару, господарського процесу; рекомендував застосування різнорівневих 

принципів оцінки: за продажними максимально високими цінами й за 

собівартістю; оцінювати за собівартістю передбачав у поточному обліку; 

трактував процес складання балансу як комплекс процедур, пов’язаних зі 

встановленням тотожності оборотів, визначення статей активу і пасиву, на 

основі дебетових й кредитових залишків рахунків Головної книги; 

розглядав бухгалтерський облік як самодостатній метод, який можна 

використовувати і на окремих підприємствах, і поза їх межами [1, с. 25-27]. 

У своїй праці Л. Пачолі також запропонував постулати обліку які 

стосувались оборотів та сальдо рахунків: сума дебетових оборотів та сальдо 

рахунків завжди тотожна сумі кредитових оборотів та сальдо тієї ж системи 

рахунків. Також ним були сформульовані правила про те, що не можна 

нікого вважати боржником (дебітором) без його відома чи довірителем 

(кредитором) без його згоди. 

Здобутки Л. Пачолі перед людством неоціненні. Його цілком заслужено 

називають “батьком бухгалтерії”, оскільки він уперше теоретично 

обґрунтував подвійний запис та визначив суть понять “дебет” і “кредит”, 

хоча сам цими термінами не користувався; створив персоналізовану модель 

обліку і тим самим обумовив можливість його правового забезпечення; 

сформулював головні засади бухгалтерського обліку як самостійної галузі 

науки; поширив систему бухгалтерського обліку на все господарське життя, 

не обмежуючись, як його попередники, діяльністю окремого підприємства; 

запровадив у бухгалтерський облік головні принципи моделювання; об'єднав 

у одне ціле подвійний запис і окремі поточні рахунки [2, с. 24]. Розробка Л. 

Пачолі містила в собі майже вичерпний опис способів обліку всіх видів 

торгівельних операцій, а тому мала вплив на подальші праці італійських 
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авторів, які стосувалися рахівництва. Італійські автори облікових праць за 

дослідженнями К. Кейля, до середини XVIІ ст. повністю знаходились під 

впливом Л. Пачолі, залишались на позиції персоніфікації, а їх внесок в 

поглиблення знань був пов’язаний з уточненням та розвитком окремих 

положень цієї розробки [3, с.142]. 

Велич Л. Пачолі полягає в тому, що його ідеї продовжували жити 

незалежно від того чи пам’ятали його роботу, що поклала початок сучасній 

бухгалтерії, головне, що ці ідеї стали “народною піснею”, яку “співав” весь 

світ, забувши про її автора. Саме тому внесок Л. Пачолі в розвиток обліку 

заслуговує найвищої оцінки, за якою визначають інтелектуальний продукт. 
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ГУДВІЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ВИЗНАННЯ 

 

Стрімкий розвиток ринкових відносин, інтеграція України в світовий 

економічний простір, спонукають компанії, з метою досягнення 

конкурентних переваг, до пошуку нових шляхів капіталізації. Водночас 

дедалі більшого поширення набувають операції з купівлі, продажу, 

об’єднання чи поглинання компаній, вартість яких напряму залежить від 

інтелектуального капіталу, різниця в оцінці ринкової і балансової вартості 

якого, призводить до появи особливої економічної та бухгалтерської 

категорії – гудвілу. 

У сучасних нормативно-законодавчих актах та економічній літературі 

не існує узгодженого трактування поняття гудвілу, проте більш детальні 
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дослідження дозволяють виділити такі підходи до його визначення 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Підходи до трактування поняття “гудвіл” 

Джерело Визначення 

П(С)БО №19 

“Об’єднання 

підприємств” [1] 

Гудвіл – перевищення вартості придбання над часткою покупця у 

справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, 

зобов'язань і непередбачених зобов'язань на дату придбання. 

Податковий 

кодекс України 

[2] 

Гудвіл – нематеріальний актив, вартість якого визначається як 

різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю активів 

підприємства як цілісного майнового комплексу, що виникає в 

результаті використання кращих управлінських якостей, домінуючої 

позиції на ринку товарів, послуг, нових технологій тощо.  

МСФЗ №3 

“Об'єднання 

бізнесу” [3] 

Гудвіл – актив, який втілює у собі майбутні економічні вигоди, що 

виникають від інших активів, придбаних в об'єднанні бізнесу, які 

неможливо індивідуально ідентифікувати та окремо визнати. 

В. М. Диба [4] Гудвіл представляє собою нематеріальні переваги підприємства у 

порівнянні з аналогічними підприємствами. 

В.В. Кошевець 

[5] 

Гудвіл – це вартість, яка формується в результаті комплексного 

управління емоційною привабливістю, якістю продукції, 

відносинами з партнерами, репутацією керівництва, фінансовими 

показниками, соціальною відповідальністю, що є джерелом 

зростання вартості компанії. 

Шкромида В. 

[6] 

Гудвіл є вартісним вимірником ділової репутації підприємства, який 

визначається виключно за умов здійснення операцій купівлі-

продажу. 

 

У межах кожного підходу гудвіл трактується як спосіб виміру 

вартості компанії, при цьому автори акцентують увагу на різних аспектах: 

майбутніх економічних вигодах, нематеріальних перевагах тощо. 

Узагальнюючи вищенаведені визначення, гудвіл можна трактувати, як 

специфічний нематеріальний актив підприємства, вартість його ділової 

репутації, яка формується під впливом певних факторів, що в процесі 

операцій купівлі-продажу дозволяє отримати компанії як додаткові вигоди, 

так і певні втрати, у разі якщо він є негативним. 

В економічній літературі розглядаються чотири варіанти визнання та 

оцінки гудвілу в бухгалтерському обліку суб'єкта господарювання: 

1. Капіталізація гудвілу без амортизації, але з періодичним 

тестуванням по відношенню до можливого знецінення. У цьому підході 

передбачено періодичний перегляд вартості гудвілу та його переоцінка. 

Тобто гудвіл вважається інвестицією і не підлягає амортизації. 

2. Капіталізація гудвілу з амортизацією. Прихильники цього підходу 

свої докази базують на принципі співвідношення доходів і витрат, та 

пропорційного списання вартості активів на поточні витрати.  

3. Одноразове списання гудвілу на витрати поточного періоду. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?nreg=2755-17&find=1&text=%E3%F3%E4%E2%B3%EB&x=0&y=0#w12
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4. Одноразове списання гудвілу за рахунок зменшення капіталу 

власників (акціонерного капіталу) [4].  

Кожен зі способів визнання та оцінки вартості гудвілу має свої 

недоліки і переваги, та потребує подальшого роз’яснення, щодо 

практичного застосування, на законодавчому рівні. Саме тому, важливим 

на даному етапі розвитку обліку є удосконалення законодавчої та 

нормативної бази щодо гудвілу, приведення вітчизняної облікової системи 

до вимог ринкової економіки і міжнародних стандартів. 
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PODATKOWE I KSIĘGOWE SKUTKI WYSTAWIANIA FAKTUR 

KORYGUJĄCYCH 

 

Wiele jednostek gospodarczych prowadząc swoją działalność napotyka na 

sytuację, w której musi skorygować przychody i koszty. Wynikają one z 

konieczności poprawienia popełnionych błędów rachunkowych przy kupnie lub 

sprzedaży, także ze zdarzeń, które wystąpiły po wystawieniu faktury pierwotnej. 

Ustawa o podatku dochodowym wyraźnie mówi o tym, że podatek VAT 

odliczany jest z przychodu, więc w przypadku udzielenia rabatu lub upustu 

konieczna jest jego weryfikacja poprzez wystawienie faktury korygującej. 

Faktura korygująca powinna zawierać numer kolejny, datę wystawienia oraz 

dane z faktury pierwotnej. Ponadto na fakturze korygującej muszą być zawarte 

przyczyny wystawienia korekty. W przypadku, gdy korekta ma wpływ na 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_006
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zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego, powinna być 

zawarta kwota korekty odpowiednio podstawy opodatkowania lub podatku 

należnego. Powinno to zostać przedstawione z podziałem na kwoty odnoszące 

się do odpowiednio ustalonych stawek podatku. Istotnym problemem jest 

spojrzenie na fakturę korygującą na gruncie podatkowym i w KPiR[2]. 

Podatnik wystawiający fakturę korygującą chcąc obniżyć podstawę 

opodatkowania musi posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez 

kontrahenta. Takie potwierdzenie może przybrać różne formy takie jak list 

polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, elektroniczne potwierdzenie 

odbioru czy też otrzymanie zwrotnej faktury korygującej podpisanej przez 

kontrahenta. Potwierdzenie to jest konieczne, gdy korekta prowadzi do 

zmniejszenia kwoty VAT na fakturze. Nie jest ono jednocześnie wymagane w 

sytuacji, gdy kwota podatku VAT wzrośnie poprzez korektę. Potwierdzanie 

odbioru nie jest również konieczne w związku ze sprzedażą mediów, eksportem 

towarów, eksportem usług i wewnątrzwspólnotową dostawą towarów zarówno 

dla korekty na plus jak i korekty na minus. 

Moment ujęcia faktur korygujących w deklaracjach VAT jest uzależniony 

od przyczyn ich powstawania[3]. W przypadku, gdy fakturę wystawiono w 

wyniku pomyłki lub błędu rachunkowego, czyli w chwili wystawienia faktury 

pierwotnej, to sprzedawca powinien cofnąć się do miesiąca jej wystawienia. 

Dokonanie korekty deklaracji VAT, w której została zawarta faktura pierwotna 

jest obowiązkiem podatnika. Z kolei nabywca ujmuje faktury korygujące w 

deklaracjach VAT w miesiącu ich otrzymania. Podatnik jest zobowiązany do 

uwzględniania zmian niezależnie od podwyższenia oraz obniżenia kwoty 

podatku w wyniku korekty przychodów i kosztów. 

Od początku roku 2016 zniesiono obowiązek księgowania w KPiR wstecz 

faktur korygujących, które nie są wywołane błędem czy pomyłką[1]. Korekty 

przychodów i kosztów związane z błędami takimi jak źle podana cena czy też 

ilość nadal muszą być ujmowane w okresie, którego dotyczą faktury pierwotne. 

W innych przypadkach sprzedawca wykazuje faktury korygujące na bieżąco, a 

nabywca w okresie otrzymania korekty przychodów i kosztów. Jeżeli została 

wystawiona faktura korygująca zmniejszająca wydatek, a w okresie 

rozliczeniowym przedsiębiorca nie poniósł kosztów to należy zaliczyć tę różnicę 

do przychodów. Analogicznie powstałą różnicę należy zaliczyć do kosztów 

uzyskania przychodu, gdy w okresie rozliczeniowym przedsiębiorca nie osiągał 

zysków lub były one niższe. 

Dla księgowych i przedsiębiorców zmiany wprowadzone w księgowaniu 

faktur korygujących będą dużym ułatwieniem. Pod warunkiem, że korekta nie 

wiąże się z oczywistą pomyłką. Natomiast w przypadku korekt zmniejszających, 

gdy w okresie ich wystawienia nie występują koszty bądź przychody, mogą 

wystąpić trudności. Wtedy należy stosować mechanizm odwrotny, czyli gdy nie 
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wystarczy przychodów, powiększyć koszty, natomiast, gdy kwota kosztu jest 

zbyt niska, to powiększyć przychody. 
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PRAWO PODATKOWE I PRAWO BILANSOWE W SYSTEMIE 

RACHUNKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

Przedsiębiorstwo funkcjonuje w otoczeniu, które tworzy wiele barier 

komplikujących m.in. prowadzenie księgowości. Jednymi z trudniejszych do 

pokonania są bariery prawne zmuszające do stosowania się do wielu przepisów, 

niekiedy ze sobą sprzecznych. Idealnym przykładem jest prawo bilansowe oraz 

prawo podatkowe, mające ogromny wpływ na sposób funkcjonowania 

organizacji, a przede wszystkim kształtujące metody prowadzenia 

sprawozdawczości. Taka sytuacja dotyczy podatników podatku dochodowego, 

którzy zgodnie z ustawą o rachunkowości są zobowiązani do przestrzegania 

przepisów prawa bilansowego [3, s.230]. 

Istotą prawa podatkowego jest spełnianie funkcji fiskalnej oraz 

zapewnienie stałości przepływu strumieni dochodów budżetowych. W związku 

z tym takie postulaty stawiają w sprzeczności ze sobą wszelkie rozwiązania 

bazujące na szacowaniu przyszłych zdarzeń lub transakcji, które mogłyby mieć 

negatywny wpływ na realizowanie funkcji fiskalnej. Ważną cechą tej gałęzi 

prawa jest częsta zmienność- by było ono skuteczne, chroniło przed oszustwami, 

musi dostosowywać się do obowiązujących standardów. Ponadto poprzez prawo 

podatkowe państwo ma możliwość spełniać funkcje pozafiskalne, np. 

stymulować gospodarkę poprzez wszelkie ulgi i preferencje podatkowe, a także 

realizuje bieżącą politykę podatkową, zależną od partii rządzącej [2, s.20]. 

Prawo bilansowe natomiast za cel stawia uporządkowanie metod i zasad 

rachunkowości, która, jako system informacyjny ma dostarczać do wewnątrz jak 

i do zewnątrz rzetelne i wiarygodne informacje o jednostce sprawozdawczej.  

System rachunkowości, musi spełnić wymogi tak jednego, jak i drugiego 

prawa- mówi o tym art. 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/947119,jak-ksiegowac-faktury-korygujace-od-2016-roku.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/947119,jak-ksiegowac-faktury-korygujace-od-2016-roku.html
http://www.wz.uw.edu.pl/pracownicy%20Files/id13849-CENT%20wyk%C5%82ad%202016%20lato.pdf
http://www.wz.uw.edu.pl/pracownicy%20Files/id13849-CENT%20wyk%C5%82ad%202016%20lato.pdf
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według którego podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji 

rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający 

określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości 

należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji 

niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z 

przepisami art. 16a–16m [4, s. 19]. 

Taka postać rzeczy stawia przed współczesnymi systemami rachunkowości 

wiele wyzwań. Występuje wiele różnic, m.in. w ujmowaniu przychodów według 

ustawy o rachunkowości i definiowaniu ich dla potrzeb podatkowych. 

Analogiczny problem dotyczy klasyfikowania kosztów- niektóre koszty 

wyszczególnione w księgach rachunkowych w danym roku obrotowym nie 

stanowią kosztów uzyskania przychodów według prawa podatkowego. Są to 

podstawowe kategorie wpływające na ostateczny efekt działalności firmy, zatem 

skutkuje to często inną wartością wyniku finansowego obliczonego zgodnie z 

prawem bilansowym, a inną biorąc pod uwagę prawo podatkowe. Zmusza to 

jednostkę do specjalnego dostosowania planu kont, uwzględniającego 

pojawiające się komplikacje. Rozwiązanie tego problemu powinno wyrażać się 

m.in. w rozszerzeniu ewidencji pozabilansowej, dzięki czemu łatwiejsza jest 

kontrola zachodzących zdarzeń pod kątem przestrzegania prawa podatkowego. 

Uszczegółowienie zapisów na kontach może przejawiać się również w 

tworzeniu dodatkowych przekrojów analitycznych czy rozbudowanej ewidencji 

przychodów i kosztów [1, s.113]. Ustalenie dopasowanego do potrzeb planu 

kont ma ogromne znaczenie dla jednostki, bowiem ma on umożliwiać 

dostosowanie ich do bieżących potrzeb w trakcie roku obrotowego. W 

przypadku nieprzemyślanych założeń początkowych, plan może nie spełnić 

istotnego zadania, jakim jest poprawne prowadzenie rozrachunków 

publicznoprawnych. 

Dzięki rozwojowi nauki, system rachunkowości jest na tyle udoskonalony, 

by bez większych problemów podołać wyzwaniu spełnienia wymogów 

wynikających z różnego rodzaju regulacji prawnych. Jednak proces jego 

dostosowania do potrzeb jest niezwykle pracochłonny i wymagający- niedbałość 

może skutkować poważnymi konsekwencjami. Specyfika systemu w każdym 

kraju zależy od wielu czynników, m.in. uwarunkowań historycznych czy 

kulturowych. Różnorodność jest o tyle cenna, że pozwala wzajemne dzielenie 

się stosowanymi rozwiązaniami na arenie międzynarodowej, jednakże niekiedy 

utrudnia komunikację w biznesie. 
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THE CURRENT PROBLEMS ACCOUNTING, MANAGEMENT AND 

TAX ACCOUNTING ON THE EXAMPLE OF MANIPULATING THE 

RESULT OF THE BALANCE SHEET 

 

Nowadays companies face a number of problems which are trying to cope 

with but not always do it correctly. Some entrepreneurs cease adhere to the 

principles of prudence, they seem as though they "forgot" about the principle of 

business continuity, the equivalence of revenues and expenses and other relevant 

accounting policies.  

Any abuse of the balance policy are manifest primarily by operating the 

financial figures. This is possible thanks to loopholes in the accounting policies 

and the possibility selection methods such measurement and manner of 

presentation financial statements to create the company image appropriate for 

the purpose previously established by the company management. [1, s.162 ] 

The situation of the asset and the balance sheet can be overestimating or 

underestimating. The positive image of the company may be presented by 

demonstrating the highest possible profit resulting in a capital increase. In 

addition, to extend the relationship with suppliers and clients companies 

presented steadily increasing profit and even they exposure a higher profit than 

actually achieved. It is intended to give the impression development and 

achieved balance sheet relations meet the conditions required by the lender. 

The International Accounting Standards allow either companies to 

correction of sales performance as well as reduce costs and debt. Improving 

sales is possible for almost all non-financial institutions. A frequently 

encountered practice is to supply the business channels to sell more goods than 

can be sold. It is then recorded an increase in sales and receivables, and their 

distributors have higher inventories, which then can liquify using various types 

of discounts funded by the manufacturer. Another technique used by enterprises 

with the aim of reducing costs is the capitalization of interest on liabilities 

incurred for investment made in fixed assets. Capitalized interest increases the 
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value of fixed assets and then being depreciated. In the financial statements they 

obtain lower interest costs, and on the other hand, higher depreciation, which 

improves EBITDA informing us about the profitability of the company. 

IAS gives companies considerable leeway on the provisions made for bad 

debts, inventories, restructuring, future taxes or settlement in court cases. The 

ability to create reserves is vague statement and allows for individual 

interpretations of events and operations that occur within the company. Looking 

from the side of the balance sheet it should be avoided to create them because 

they deteriorating image of the company [2, s.5]. On the other hand, this affects 

significantly the size of the financial result - a company creating overstated 

reserve has in mind gradual release of its in the future as other operating 

revenues. The fact that the creation of too large reserves can be explained by 

changes in market conditions that were not to predict. 

Application of so-called. "Creative accounting" is an action on the edge of 

the law, and even contrart to ones. However, despite frequent penalties and 

controls companies are still deciding to manipulate the result of the balance 

sheet. It is not always has to improve company's image. There is also the 

situation in which they underestimate the value of balance sheet items. The aim 

is to reduce the tax transferred to the Tax Office. Lowering the financial result 

also occurs sometimes in the subsidiaries. For example, the result is fixed at 

110% of normal. Company related reaches 130% of normal but will seek to 

underestimate the result that in the future they have not been raised limits.  

The achieved results and the overall situation of the company are 

significantly affected also by the management. Shareholders have purposes other 

than managers. The objectives pursued by the latter are mainly to maximize 

sales and corporate value because they are determined by the remuneration of 

managers. While objectives of the owners are  to achieve satisfactory results (but 

not the maximum) allowing for the development of companies and brands 

represented, which is associated with the reliability of a company [3, s.125-133] 

To sum up, the way the company is managed depends on the entities 

responsible for it. Through the desire to achieve individual goals, they can affect 

the appearance of financial results, even manipulated, by acting on the fringes of 

the law. This is one of the most important problems of modern accounting. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ 

 

Україна на сьогодні активно тримає шлях у євро інтеграцію, із-за 

чого великі структурні зрушення можна побачити в будь-якій сфері 

господарської діяльності. Українське законодавство знаходиться у 

постійних змінах, переслідуючи мету пристосуватися до міжнародних 

стандартів. Так радикального впливу змін зазнали й сфери фінансового 

контролю та аудиту, які, не дивлячись на певний пройдений етап розвитку, 

все одно мають багато невирішених проблем. 

 До основних проблем аудиту можна віднести: 

- відсутність чіткої єдиної інформаційної бази щодо проведення 

аудиту; 

- недосконале законодавче нормативно-правове забезпечення; 

- відсутність спільного погляду на вирішення проблем з аудиту; 

- недостатня кількість методичних розробок з аудиту; 

- відсутність методичних порад з питань комп'ютеризації аудиту [1].  

Серед проблем, які стосуються саме аудитора найпоширеніші такі: 

- недостатня кількість методичних розробок з аудиторського 

контролю; 

- низький рівень кваліфікованих аудиторів; 

- брак досвіду у порівнянні з європейськими країнами; 

- відсутність досвіду використання аудиторських стандартів, що 

забезпечили б єдині критерії якості аудиту. 

До проблем у сфері аудиту, що потребують особливої уваги слід 

віднести проблеми довіри, якості й ціни. 

Ні для кого не секрет, що будь-яка аудиторська фірма, до якої 

звертаються, повинна чітко дотримуватися закону про аудиторську 

діяльність. В ньому чітко прописані пункти про конфіденційність й 

неупередженість. Нажаль, на сьогодні користувачі аудиторських 

висновків, не можуть розраховувати на якісь певні гарантії щодо повної 
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перевірки інформації, їх достовірності, відсутності прихованості будь-якої 

важливої інформації тощо.  

Ціна на аудиторські послуги – не має єдиного розрахунку. Не існує 

чітких правил, за якими можна було б дізнатися відповідність вартості до 

якогось певного спектру послуг. Невідомо, на яку кількість аналізованої 

інформації можна розраховувати, який в неї повинен бути обсяг, яка 

відповідність розцінки до роботи аудитора. Тобто, ціна залежить від 

законів ринку, із-за чого вона потребує якоїсь певної впорядкованості. На 

сьогодні аудитори самостійно вирішують скільки взяти за свої послуги, 

опираючись на кількість відпрацьованих людино-годин, або обсягу 

виконаних робіт. Тому не рідко ціни завишаються чи занижуються в 

залежності від вигоди для аудитора незалежно від кваліфікаційного рівня 

(для двох різних фірм вартість за одні й ті самі послуги відрізняється).   

 Якість аудиту – визначається в його дотриманості щодо вимог 

нормативів аудиту. Проте суворе дотримання цих норм значно впливає на 

витрати часу аудитора при збиранні додаткової інформації, згрупуванні 

документів, підтверджені перевірки через додаткові документи, які не 

оплачуються замовником [2, с. 121].  

Також, на сьогодні однією з актуальних проблем є спроба 

законодавства відмінити чи значно скоротити аудиторську діяльність. 

Аудит стає дедалі не обов'язковим. Спрацьовує взаємозалежний механізм: 

при невеликому попиті на послуги аудитор підіймає вартість, щоб 

отримати хоч мінімальний заробіток, а велика вартість ще більше 

відштовхує фірми від рішення скористатися його послугами.  

Для того, щоб вирішити вище наведені проблеми слід: 

- сприяти “детінізації” економіки, що вплине на значимість аудиту; 

- розробити механізм ціноутворення на аудит та аудиторські послуги; 

- активно вивчати міжнародний досвід й застосовувати його в 

повсякденне життя;  

- підвищувати престиж аудиторської професії, її значимість; 

- визначити критерії якості які в відповідали ціні аудиторської 

діяльності; 

- розробляти внутрішньо-фірмові методики аудиту;  

- розробляти типові методологічні поради щодо застосування для 

перевірки різних галузей; 

- скасувати недіючі методи аудиту, які були запозичені з міжнародної 

практики; 

- підвищувати рівень професійної компетенції аудиторів; 

- розвивати правові аспекти аудиту; 

- вдосконалювати плани підготовки фахівців з аудиту [3]. 
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Таким чином, не зважаючи на значний пройдених шлях, аудиторська 

діяльність все одно має низку невирішених проблем. Але не дивлячись на 

це, Україна все одно має великий потенціал й перспективність розвитку 

аудиту в майбутньому. Успішне вирішення недоліків визначить 

подальший шлях, мету і роль аудиту в Україні.  
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АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ 

ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

 

В умовах розвитку ринкових взаємовідносин та різноманітних 

конфігурацій майна з'явилася потреба поліпшення функцій управління 

процессом виробництва, що спровокувало потребу формування 

госпрозрахункових організацій економічного контролю, тобто аудиту. 

Проблеми формування аудиту досить різні, всі без винятку вони пов'язані з 

формуванням аудиторської діяльності в Україні, і потребують негайного 

вирішення. 

Аудит зобов'язаний надавати послуги представникам страхових 

компаній, бірж, акціонерних товариств, спільних підприємств, 

комерційних банків, різних іноземних фірм. Не дивлячись на те, що для 

розвитку аудиту в Україні вже зроблено доволі багато, втім до сих 

http://www.accounting-ukraine.kiev.ua/%20audit_%20ukraine.htm
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http://www.rusnauka.com/21_APSN_2016
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пірзалишаються питання, від правильного і успішного вирішення яких 

залежать перспективи його подальшого майбутнього. 

Кількість аудиторських фірм і аудиторів-підприємців постійно 

зростає, що свідчить про позитивну тенденцію розвитку аудиторського 

ринку в Україні. Однак проблема полягає в тому, що вітчизняні 

аудиторські компанії неконкурентоспроможні в порівнянні з 

нерезидентами. 

Для того, щоб аудиторська діяльність успішно розвивалась в Україні, 

потрібно вирішити проблеми, які пов’язані з аудиторськими фірмами та 

професійною діяльністю аудиторів.  

На жаль, на сьогоднішній день незалежний професійний аудит має 

багато проблем, основні з яких відображені на рис.1. 

 

Ряд основних проблем надання аудиторських послуг в Україні 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Основні проблеми надання аудиторських послуг в Україні 

 

Для вирішення зазначених проблем в аудиторській діяльності варто 

навести деякі шляхи їх подолання, а саме: страхування відповідальності 

страхових фірм через незадовільне виконання аудиторського контролю; 

утворення вартості згідно надання послуг аудиторськими фірмами, який 

змусить їх звернути увагу на високоякісне забезпечення послуг, від чого ж 

буде залежати потреба в їх обслуговуванні; створення 

внутрішньозаводських методів аудиту, робочої документації; надання 

справжньої професійної самостійності аудитора; збільшення престижу  

аудиторської спеціальності, надання рішучості в узгодженні ціни якості 

діяльність аудитора; встановлення цін щодо надання послуг 

аудиторськими компаніями, що змусить їх звернути увагу на якість, від 

чого буде залежати попит на їхні послуги. 

В даний час ринок аудиторських послуг  України, має такі позитивні 

сторони розвитку, а саме: збільшення кількості українських фірм, які 

добровільно здійснюють аудит; розширення діапазону послуг, які надають 

аудиторські фірми; зростання професійної кваліфікації працівників 

аудиторських фірм, залучення іноземних інвестицій, формування нових 

недостатність 

кваліфікованих 

аудиторських кадрів 

 

недовіра до аудитора та до 

якості надавання 

аудиторських послуг 

наявність великої   

кількості фінансових 

порушень 

 

проблема формування ціни на 

аудиторські послуги 

 

брак досвіду аудиторської 

діяльності 

 



99 

компаній. Але залишаються невирішеними відповідні проблеми: зростання 

ціни на послуги аудиторів, відсутність методичних рекомендацій до 

проведення аудиту саме у вітчизняних підприємствах,  що і потребує 

подальших наукових досліджень та розробок. 

Таким чином, аудиторська робота в Україні містить кілька протиріч і 

труднощів. З метою результативного регулювання аудиту в Україні 

необхідно забезпечити кожній аудиторській компанії внутрішній проект  їх 

роботи, який становитиме опис комплексного підходу  до організації 

технології  та методики реалізації аудиту. 

 

Література 

1. Проскуріна, Н. М. Якість аудиторських послуг в Україні: реалії та 

перспективи / Н. М. Проскуріна, В.П. Коваленко // Економічний часопис 

ХХІ. – 2010. – №9-10. – С. 53-57. 2. Закон України “Про аудиторську 

діяльність” - http://zakon.rada.gov.ua/ 3. Аудит - Усач: Проблеми та 

перспективи розвитку аудиту в Україні. Його сутність, мета і 

завдання // http://www.readbookz.com/book/17/757.html 4. Шпаковська Т.Л. 

Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні [Електронний 

ресурс] / Т.Л. Шпаковська // Режим доступу: 

http://www.ufin.com.ua/03_1/fru_Au2.htm. 

 

 

Занюк А.Ф., 

студ. гр. ОА-31, 

Національний університет “Львівська політехніка”. 

Науковий керівник – Тивончук О.І.,  

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

 

АУДИТОРСЬКА ЧЕТВІРКА 

 

Сучасний ринок фінансових послуг містить велику кількість 

аудиторських фірм, попит в послугах яких невпинно зростає. Все частіше 

повсюдна глобалізація й динамічний науково-технічний прогрес породжує 

потребу власників компаній у фахівцях з аудиту, які професійно надають 

консультаційні послуги, активно реагуючи на зміни та виклики у 

бухгалтерському бізнес-середовищі, концентрують свою увагу на якості 

аудиту і на стабілізації довіри до фінансової звітності. 

Аудиторська фірма – юридична особа,  створена  відповідно  до 

законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність. Право на 

здійснення аудиторської діяльності мають аудиторські фірми, включені до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів [1]. Сьогодні, світовими лідерами 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.readbookz.com/book/17/757.html
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у надані цих послуг є велика четвірка аудиторських компаній –  

найбільших міжнародних мереж з надання професійних послуг у сфері 

аудиту, оподаткування, консалтингу та консультування (табл. 1). 

Таблиця 1 

Велика аудиторська четвірка (2015 рік) 

Назва компанії 
Дохід 

(млрд. дол.США) 

К-сть працівників 

(тис.чол.) 

Кількість країн, у 

яких працює 

компанія 

Deloitte 35,2 225 150 

PwC 35,4 208 157 

EY 28,7 212 150 

KPMG 24,4 162 155 

Джерело: сформовано на основі [2–5] 

В історичній ретроспективі, найбільших фірм було вісім, і 

називалися вони “Велика вісімка”. Через певний період часу, у 1989-му 

році внаслідок  злиття Deloitte, Haskins and Sells і Touche Ross (об'єднана 

фірма стала називатися Deloitte & Touche), і Ernst & Whinney і Arthur 

Young (Ernst & Young) “вісімка” стала “шісткою”. До 1998 р. відбулися 

нововведення, що привели до злиття Price Waterhouse і Coopers & Lybrand 

(в результаті виникла PricewaterhouseCoopers). Зрештою, “п'ятірка” стала 

“Великою аудиторською  четвіркою” у 2002 р. в результаті масового 

відверненя  клієнтів від Arthur Andersen. 

На сьогодні сфера впливу аудиторських фірм  “Великої  четвірки”  

вражає, адже вони домінують серед усіх провідних країн світу.  

Ситуація на сучасному ринку аудиторських послуг України є доволі 

складною. Відповідно до закону України “Про аудиторську діяльність” [1], 

аудит можуть проводити лише компанії, капітал яких на 70 % належить 

українським фізособам, які до всього мають мати національний сертифікат 

аудитора. Аудиторський ринок фактично розмежований за принципами 

стандартів фінансової звітності, з якими працюють клієнти. Українські 

аудиторські компанії, як правило, співпрацюють із підприємствами, що 

використовують національні положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку. Замовлення підприємств, які ведуть фінансову звітність за 

міжнародними стандартами, зазвичай дістаються компаніям-членам 

міжнародних аудиторських мереж. Та все ж довіра  та попит на послуги  

“великої четвірки” постійно зростають, крім того, за погодженням 

Кабінету міністрів України, ключові державні компанії змушені щороку 

проходити аудит із залученням міжнародних аудиторських компаній.  

Однак, великим мінусом співпраці з “великою четвіркою” є вартість 

послуг, яка в рази перевищує розцінки компаній, які знаходяться не під 

егідою міжнародних брендів. Яскравим прикладом є Державне 

http://zakon.rada.gov.ua/go/3125-12
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підприємство обслуговування повітряного руху України, яке у 2016 р. 

замовило аудит компанії Ернст&Янг відповідно до МСФЗ  за 2,40 млн. 

грн. [6]. 

Отже, аудиторські компанії “Великої четвірки”  є  найпотужнішим  

конкурентом  вітчизняних аудиторським фірм. Інтеграція у світовий 

економічний простір підвищує потребу українських компаній в отримані 

якісних та чітких аудиторських висновків щодо фінансового стану та 

фінансових результатів діяльності підприємства. Саме тому, закономірним 

стає збільшення кількість звернень  саме  до “Великої четвірки”.  Разом з 

тим, нові вимоги до надання аудиторських послуг  стимулюють 

український аудит ставати на крок ближче до світових стандартів.  
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СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

АУДИТУ В УКРАЇНІ 

 

Аудит вважається невід'ємною складовою культурного 

функціонування ринкової економіки будь-якої держави. В умовах 

формування ринкових відносин та різноманітності форм власності виникла 

необхідність удосконалення функцій управління процесом виробництва, 

http://zakon.rada.gov.ua/go/3125-12
http://www.pwc.com/ua/uk.html
http://www.ey.com/ua
http://www.deloitte.com/view/uk_UA/ua/index.htm
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що викликало потребу створення госпрозрахункових органів фінансового 

контролю, тобто аудиту. 

Досить значною місією в аудиторській практиці є підвищення якості 

аудиту та аудиторських послуг. Звичайно, що якість аудиторських послуг 

безпосередньо підпорядковується через підготовку кадрів і підвищенню їх 

кваліфікації. Наявна чисельність сертифікованих аудиторів не відповідає 

значним потребам ринку аудиторських послуг, і, як наслідок, його 

підпорядковують нерезиденти, витісняючи тим самим українських 

аудиторів. 

Досліджуючи інноваційні проблеми аудиту, необхідно виділити, 

напевно, одну з ключових проблем, а саме недовіру до аудитора і в тому 

числі сумніви згідно якості надаваних організаціям послуг незалежної 

фінансової перевірки. Подібна недовіра пояснюється першочергово браком 

контролю над якістю наданих послуг на державному рівні. 

Дана проблема, напевно, найбільш актуальна, так як в даний період в 

Україні є велика кількість невеликих і середніх компаній, які в силу своїх 

невеликих доходів не мають можливості звернутися за послугами до 

великих і перевірених аудиторських компаній. Подібні компанії змушені 

користуватися послугами приватних аудиторів, котрі можуть надавати 

неякісні послуги незалежної фінансової перевірки, що призводить до 

помилок у функціонуванні таких компаній. 

Не менш важливою проблемою в якості надання аудиторських послуг 

є формування аудитором висновку про діяльність організації. В основному 

даний доволі значний і серйозний документ має довільну форму.  У ньому 

відображається інформація, що, згідно з думкою аудитора, значима. 

Відносно цього цікавим рішенням було б створення точної структури 

аудиторського висновку. Така постанова змусилоб аудитора збільшити 

розмір досліджуваних предметів і відобразити стан підприємства з різних 

сторін, що немало важливо для його потенційних користувачів.  

Крім того слід зазначити, що ж дієвим рішенням було б розроблення 

національних стандартів аудиту, в яких, були б точно визначені основні 

принципи проведення аудиту, обов'язок аудитора і вимоги до самого 

аудитора. Важливо зауважити, що ж подібні стандарти повинні мати 

законодавчий характер, які в разі порушення прописаних положень 

накладає відповідальність на аудитора. 

Покращення методики аудиту в Україні зображено на рис.1. 

З рис. 1 видно, що удосконалення системи аудиту матиме позитивний 

вплив не тільки в формування аудиторської роботи, але і на державу в 

цілому, за допомогою збільшення надходжень до бюджету і зменшення 

грошей на адміністрування контрольно-ревізійного апарату. 
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Підсумки покращення системи аудиту 

                                                                             ↓ 

Зниження шахрайства, похибок і валютних 

махінацій на підприємствах 

                                                                            ↓ 

Можливість контролювати сплату підприємствами 

податків 

                                                                           ↓ 

Можливість отримання додаткових грошей до 

бюджету через результат розкриття компаній, які 

приховують результати фінансової роботи 

                                                                          ↓ 

Дасть можливість значно заощадити державні кошті, 

які витрачаються на утримання контрольно-

ревізійного апарату 
 

Рис. 1. Підсумки покращення системи аудиту 

 

Розглянувши сучасні проблеми аудиторської роботи можна зробити 

висновок про те, що удосконалення аудиту в Україні – це важкий і 

різнобічний процес, що потребує: удосконалення системи фінансового 

контролю в країні в цілому, підвищення кваліфікаційних вимог до 

аудиторів, поліпшення нормативного та методичного забезпечення 

здійснення аудиторської діяльності. 
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ПРОБЛЕМИ ТА 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 незалежних форм 

контролю, тобто аудиту. У світовій практиці аудит набув значного 

поширення. Основною передумовою аудиту стала взаємна зацікавленість 

підприємства (фірми) в особі його власників (акціонерів), держави в особі 

органів доходів і зборів, самого аудитора в забезпеченні реальності та 

достовірності обліку і звітності. 

Найкращим на сьогодні інструментом контролю діяльності 

підприємства є впровадження системи внутрішнього аудиту та 

використання послуг аудиторських фірм. Однак, не дивлячись на це, 

офіційного регламентування щодо використання послуг аудитора як 

захисника інтересів існуючого чи потенційного інвестора сьогодні, на жаль 

не існує. Незважаючи на законодавчу вимогу щодо обов’язкового 

підтвердження незалежним аудитором показників річної фінансової 

звітності, інвестори та інші користувачі звітності не відносяться з 

належною довірою до висновку аудитора про достовірність показників 

фінансової звітності [2, c. 141]. 

Проблеми розвитку аудиту є досить різні, всі вони пов’язані з 

розвитком аудиторської діяльності в Україні. Проте деякі з них 

потребують першочергової уваги, а саме: недостатня кількість методичних 

розробок з аудиту;  відсутність типових форм робочих документів з 

аудиту;  відсутність методичних рекомендацій з питань комп'ютеризації 

аудиту;  недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, а звідси 

– і неосвоєний ринок аудиторських послуг. 

На сьогодні аудиторські фірми України можуть надавати достатньо 

широкий спектр послуг. Тому окреслення кола безпосередньо 

аудиторських послуг – це одна з найважливіших сучасних проблем 

практики аудиту. З узагальнюючого аналізу офіційних звітів аудиторських 

фірм бачимо, що деякі з них взагалі не займаються аудитом, а надають 

тільки консалтингові та інші послуги. 
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У той час як світові тенденції розвитку аудиторських послуг свідчать 

про скорочення аудиторськими фірмами обсягів консалтингових послуг 

або виділення з них суб'єктів, що надають консалтингові послуги в окремі 

структури. Причинами цього є бажання утримати клієнта різноманітністю 

послуг, що надаються, шукаючи альтернативні джерела доходів. 

Українські підприємства все частіше хочуть отримувати від аудиторської 

фірми комплекс послуг. Такий клієнт для аудитора є вигідним. Однак 

широта послуг призводить до виникнення загроз незалежності і, як 

наслідок, до погіршення якості наданих послуг. 

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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

України, а також і контрольно-правове супроводження діяльності, і 

консультування з питань правового та договірного забезпечення діяльності 

підприємства, і розробка системи внутрішнього аудиту, і бізнес-

планування, і науково-методичні розробки з питань економіки, управління 

та права, і робота з персоналом (навчання, підвищення кваліфікації тощо). 

Отже, головними напрямами розвитку аудиторської діяльності в 

Україні в сучасних умовах мають стати: розробка механізму практичного 

застосування Міжнародних стандартів аудиту в Україні; 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 повинен бути обов’язковим аудит; розробка типових методик 

аудиторської перевірки фінансової звітності підприємств у розрізі галузей 

їх діяльності з використанням узагальненого практичного досвіду роботи 

міжнародних і вітчизняних аудиторських фірм; поглиблення співпраці 

професійних аудиторських організацій України з міжнародними та 

європейськими професійними організаціями бухгалтерів і аудиторів; 

розробка механізму ціноутворення на аудиторські послуги на основі 

вивчення міжнародного досвіду в цьому аспекті. 
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АССА В УКРАЇНІ 

 

З кожним роком все більше зростає попит на  професію  бухгалтера.  

Ще з початку 90-х років, і до сьогодні ця професія є актуальною на ринку 

праці. Проте сьогодні обліковцю вже не достатньо елементарних знань 

щодо бухгалтерської діяльності, вимоги до професійної підготовки 

фахівців суттєво зросли.  

Так, результати опитування, проведеного серед працедавців [1], 

показали, що до ключових навичок для працевлаштування у сфері 

бухгалтерського обліку та фінансів у 2016 р. відносяться такі: 

- комерційні і аналітичні навичками в сфері бухгалтерського обліку і 

фінансів. Якщо раніше роботодавці потребували суміш чисто технічних 

навичок, то з 2015 р. і сьогодні постала необхідність в комерційно 

сфокусованих особах, які мають здатність аналізувати і дійсно розумітись 

в фінансовій інформації;  

- навички міжособистісного спілкування, здатність легко адаптуватися 

та  змінюватися у мінливих умовах. Сучасний обліковець повинен бути не 

лише комерційно грамотним, а й вміти спілкуватися з людьми на всіх 

рівнях. Працедавці потребують вміння ведення переговорів, комунікації і 

бізнес-партнерства; 

- досвід роботи в конкретній галузі, сильні академічні досягнення і 

знання іноземних мов. При цьому  найбільшою проблемою є саме нестача 

кваліфікованих бухгалтерів, які вільно володіють іноземною мовою. 

На сьогоднішній день існує багато організацій, які полегшують ці 

завдання. Розглянемо відому у всьому світі організацію АССА. АССА 

(Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів) – це глобальна 

організація, що об’єднує професійних бухгалтерів, фінансистів та 

аудиторів. АССА – найбільша та найшвидше зростаюча в світі міжнародна 

професійна асоціація, яка завоювала міцну репутацію в професійних колах 

за 100 років свого існування та налічує понад 500 000 членів і студентів.  

Диплом АССА вийшов на український ринок відносно недавно. У 

2004 р. було відкрито регіональне представництво в Києві, що служить 

точкою контакту для членів АССА та студентів з України, Білорусі, 

Естонії, Латвії, Литви, Азербайджану, Вірменії та Грузії. Освітні програми, 

за якими працюють АССА, побудовані на основі Міжнародних Стандартів 
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Фінансової Звітності.   Іспити здаються англійською мовою і складаються 

два рази на рік, в одному із екзаменаційних центрів АССA [2]. 

 Для того, щоб скласти екзамен, потрібно мати вищу освіту ( або ж 

мінімум диплом бакалавра). Здача екзаменів розбита на 2 рівні: основи та 

професійні. Всього є 14 екзаменів, які треба здати протягом 10 років з 

моменту  реєстрування. Далі потрібно пройти модуль з професійної етики і 

мати задокументований практичний досвід [3].  

Кваліфікація АССА стає все більш популярною серед фінансистів, 

бухгалтерів і аудиторів. Диплом АССА визнається у цілому світі. Також, 

сама програма кваліфікацій АССА не стоїть на місці. Так, у 2011 р. було 

запущено нову гнучку сертифікаційну програму початкового рівня 

“Основи бухгалтерії” (Foundations in Accountancy) [2].    

Отже, які ж основні переваги членства АССА? Насамперед, після 

того, як особа стає членом АССА, вона може використовувати після свого 

імені і прізвища абревіатуру АССА, як доказ того, що вона успішно 

закінчила навчання і отримала практичний досвід. А це показує рівень 

людини, як професіонала. Тобто  це прямий шлях на високооплачувану 

роботу, що є  дуже цінним у наш час. Членство в ACCA відкриває 

додаткові можливості для кар'єрного зростання та значно підвищує рівень 

потенційного доходу. ACCA надає своїм членам комплекс послуг 

найвищого рівня, а також ексклюзивний доступ до спеціалізованих 

матеріалів, новітніх ідей і розробок світового рівня, ресурсів, які стануть 

основою підвищення кваліфікації.  Можна зробити висновок, що АССА це 

чудовий варіант для людей, які завжди прагнуть кваліфікаційного 

розвитку, хорошої роботи та певного статусу – статусу професіонала у 

світі бухгалтерського обліку. 
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НЕЗАЛЕЖНІСТЬ АУДИТОРА: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ 

ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

На сьогодні,  поряд із дотриманням технічних стандартів та положень, 

що регулюють аудиторську діяльність, аудитори повинні керуватися 

етичними вимогами, оскільки  існує об'єктивна необхідність підтримувати 

в суспільній думці повагу й довіру до професії аудитора. Для досягнення 

мети, що стоїть перед аудитором, він зобов'язаний дотримуватися таких 

фундаментальних засад етики: незалежність, чесність, об’єктивність, 

професійна компетентність, належна ретельність, конфіденційність.  

        Суб’єкти господарювання все більше потребують надання 

професійних аудиторських послуг, а також істотного підвищення їх якості, 

тому актуальною в сучасних умовах розвитку економіки є проблема 

незалежності аудитора. 

Незалежність аудитора можна розглядати з декількох сторін: 

незалежність зі сторони державних органів виконавчої і законодавчої 

влади,  незалежність зі сторони будь-яких фізичних чи юридичних осіб з 

корисливих мотивів, а також незалежність щодо виплати 

гонорарів [1, с. 206]. 

У процесі здійснення аудиту практикуючий аудитор або аудиторська 

фірма стикається із різними загрозами незалежності. Для вирішення цієї 

проблеми необхідно ліквідувати умови, за яких можливе порушення 

основного принципу аудиту. Основними ситуаціями та обставинами, що 

можуть вплинути на незалежність аудитора, є: 

- фінансовий взаємозв’язок з клієнтами; 

- надання інших послуг клієнтам аудиторської перевірки – аудитору 

заборонено виконувати управлінські функції чи приймати управлінські 

рішення; 

- призначення на посаду в компанії – аудитор не має права надавати 

послуги з проведення аудиторської перевірки, якщо він є членом керівного 

органу чи працівником компанії або був такою особою раніше; 

- особисті та сімейні стосунки – вважається неприйнятним, якщо 

аудитор перебуває в сімейних стосунках з посадовими особами 

підприємства, на якому він проводить перевірку;  

- товари та послуги, гонорари та умовні винагороди – аудитору 
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заборонено приймати товари чи послуги від клієнта, а також надмірні 

знаки гостинності; 

- реальний або можливий розгляд судової справи – незалежність 

аудитора опиняється під загрозою у випадку, коли клієнт з певних причин 

ініціює судову справу проти аудитора (наприклад, за звинуваченнями у 

шахрайстві) або висловлює обґрунтовану погрозу це зробити; 

-  тривала співпраця персоналу аудиторської фірми чи аудитора з 

клієнтами аудиторських послуг. Якщо керівники і менеджери аудиторської 

фірми занадто довго працюють з одним клієнтом, виникає загроза втрати 

незалежності. Для уникнення цього необхідно регулярно проводити 

ротацію персоналу, а якщо це можливо – залучення іншого аудитора або 

проведення іншого заходу “професійної безпеки” [2, с. 127]. 

Також варто зазначити, що керівництво аудиторських фірм повинно 

здійснювати заходи, щоб незалежність та об’єктивність аудитора були на 

максимально можливому рівні, адже від саме цих чинників залежить 

рівень якості наданих аудиторських послуг. До таких заходів належать: 

- ротація аудиторів не рідше, ніж раз в 5 років;  

- проведення        професійними організаціями контролю якості 

роботи аудиторських фірм;  

- створення системи повідомлень про порушення вимог 

незалежності,  проведення необхідних дій під час виникнення таких 

ситуацій; 

- постійний моніторинг дотримання персоналом фірми етичних 

принципів. 

Отже, серед вимог Кодексу етики професійних бухгалтерів і аудиторів 

основним принципом в аудиторській діяльності є незалежність аудиторів. 

Від нього також залежить успіх аудитора. Говорячи про професійну етику, 

аудитор має пам’ятати про репутацію професії, утримуючись від будь-яких 

дій, що дискредитують її. Аудитор не тільки повинен бути незалежним на 

ділі, але і не може допускати виникнення обставин, здатних поставити 

його незалежність під сумнів в очах громадськості.  
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ПРОБЛЕМИ  І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  

 

В Україні аудит, як вид фінансового контролю,  розвивається 

порівняно недовго і вже має ряд недоліків, які пов’язані з несформованими 

стандартами його функціонування, і запозиченням їх в інших країнах. 

Основними проблемами аудиту в Україні є такі: відсутність компетентних, 

кваліфікованих працівників, сумлінні платники, які не ухиляються від 

перевірок і добросовісно сплачують податки, розробка необхідних 

комп’ютерних програм, які можуть спростити занесення аудиторських 

даних. Суттєвими проблемами сучасного професійного аудиту є розробка 

та впровадження економічного механізму регулювання аудиту, що 

включає в себе великі штрафні санкції за неякісні аудиторські перевірки, 

страхування аудиторської відповідальності, розвиток цивілізованої 

конкуренції на ринку аудиторських послуг [1]. 

Дослідивши основні проблеми розвитку, вчені-економісти 

пропонують такі шляхи вирішення: 

- страхування відповідальності страхових компаній за неякісно 

виконаний аудиторський контроль; 

- встановлення єдиних цін щодо надання послуг аудиторськими 

компаніями, що змусить їх звернути увагу на якісне надання послуг, від 

чого буде залежати попит на їхні послуги; 

- розроблення єдиних стандартів функціонування аудиторської 

діяльності в Україні, в яких безпосередньо слід визначити що належить до 

сфери аудиторської діяльності, оскільки як було вище зазначено, 

українські аудиторські фірми займаються і консалтинговими послугами, 

тобто поєднують декілька видів діяльності. 

Як бачимо, кількість аудиторських фірм і аудиторів-підприємців 

постійно зростає, що свідчить про позитивну тенденцію розвитку 

аудиторського ринку в Україні. Але проблема полягає в тому, що 

вітчизняні аудиторські компанії неконкурентоспроможні в порівнянні з 

нерезидентами. 

На сьогодні аудиторські фірми України можуть надавати достатньо 

широкий спектр послуг, тому окреслення кола безпосередньо 
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аудиторських послуг вважаємо однією з найважливіших сучасних проблем 

теорії аудиту [2]. 

Із вищесказаного можна зробити висновок, що як бачимо аудит як  

вид незалежного фінансового контролю почав розвиватися в Україні 

порівняно недавно, проте вже має ряд недоліків, а точніше несформованих 

умов функціонування, оскільки на теперішній час не існує встановлених 

українських стандартів, щодо його функціонування, а черпання “правил” 

його розвитку з зарубіжних не є достатньо ефективним, оскільки не 

враховано ряд відмінностей національної економіки України з іноземними 

країнами, які використовують цей вид контролю.  
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ 

ПІДПРИЄМСТВ  ТРАНСПОРТУ 

 

Стрімкий розвиток галузі вантажних автомобільних перевезень 

викликає необхідність комплексного підходу до організації та проведення 

аудиту автотранспортних підприємств. Специфіка бухгалтерського обліку 

автотранспортних послуг зумовлює необхідність розробки методичного 

забезпечення та використання спеціальних аудиторських процедур  при 

проведенні аудиту  на підприємствах транспорту. 

Основними принципами ефективності проведення аудиторських 

процедур є дотримання вимог і рекомендацій Міжнародних стандартів 

аудиту та забезпечення сучасного об’єктивного підходу до виявлення 

правильності оформлення господарських операцій, достовірності 

відображення доходів і витрат. 

У складі витрат автотранспортних підприємств основне місце 

займають витрати на паливно-мастильні матеріали, запчастини, шини, 

акумуляторні батареї,  ремонтні роботи по обслуговуванню транспортних 

засобів, оплата праці водіїв. 
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Для підтвердження правильності формування витрат, аудитор має 

перевірити первинні документи, які засвідчують факт здійснення 

господарської операції, норми витрат, які застосовуються на 

підприємствах та доцільність здійснення цих витрат.  

Первинна транспортна документація складається з подорожнього 

листа вантажного автомобіля (форма № 2), подорожнього листа в 

міжнародному сполученні (форма № 1 міжнародна), товарно-транспортної 

накладної (форма № 1 ТН), талону замовника (форма № 1-ТЗ). Але 

вищезазначені типові форми первинного обліку роботи вантажного 

автомобіля були скасовані спільним наказом Мінінфраструктури та 

Мінекономрозвитку № 1005/1454 від 10.12.2013 року [1]. Скасування 

первинної транспортної документації ставить, як перед бухгалтерами так і 

перед аудиторами ряд питань стосовно відображення транспортних витрат 

у первинному обліку, оскільки, підставою для бухгалтерського обліку 

господарських операцій є первинні документи.  

Позитивним аспектом є можливість підприємств самостійно 

розробляти первинні документи, які б відповідали специфіці їхньої 

діяльності та містили обов’язкові реквізити відповідно до ст. 9 Закону 

України  “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” [2] та 

п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 

24.05.1995 р № 88 [3]. 

Негативним аспектом є відсутність на деяких підприємствах 

розроблених форм документів первинного обліку, або їхня форма є такою, 

що не дозволяє якісно відображати господарську операцію та при 

аудиторській перевірці не надають аудитору достатніх підтверджень 

здійснення операцій або їх правильного відображення в обліку. 

Ще одним проблемним моментом аудиторської перевірки є 

визначення правильності списання паливно-мастильних матеріалів. Для 

цього аудитору необхідно встановити, чи застосовуються на підприємстві 

норми витрат, затверджені наказом Державного департаменту  

автомобільного транспорту України від 10.02.98р. № 43 [4]. Але, існування 

судової практики, згідно якої підприємства не зобов’язанні 

відштовхуватись від Норм № 43 при списанні паливно-мастильних 

матеріалів і мають право включати у свої витрати всю суму списаних 

паливно-мастильних матеріалів на підставі первинного документу, який 

має обов’язкові реквізити та повною мірою відображає здійснення 

господарської операції, ускладнює проведення аудиторської перевірки [5].  

При перевірці списання запасних частин, аудитору необхідно 

з’ясувати порядок оформлення первинних документів, наявність лімітів 
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відпуску та встановити вид ремонту для якого використовуються 

запчастини (капітальний, поточний, технічне обслуговування). 

Аби визначити, чи прийшов час списувати шини чи акумуляторні 

батареї, аудитору слід звернутися до Норм експлуатаційного пробігу 

автомобільних шин, затверджених наказом Мінтрансу від 08.12.97 р. 

№ 420,  та Експлуатаційних норм середнього ресурсу акумуляторних 

свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і 

спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених наказом 

Мінтрансу від 20.05.2006 р. № 489. 

Особливим напрямком роботи аудитора є перевірка правильності 

організації праці та оплата праці водіїв. Аудитору слід звернути увагу на 

дотримання встановлених норм тривалості робочого часу та часу 

відпочинку водіїв, часу простою, порядок складання графіків змінності. 

Таким чином, організація аудиту на підприємствах транспорту 

потребує свого подальшого удосконалення. Перспективними напрямками  

є розроблення робочих документів, тестів внутрішнього контролю та 

удосконалення процедур аудиту для підприємств автотранспортної галузі. 
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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ В 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЛЬНОСТІ  

 

Процес регулювання аудиторської діяльності у різних країнах має 

певні особливості. Зокрема, в даний час можна визначити два підходи до 

створення нормативно-правової бази регулювання аудиторської діяльності: 

1. Державна законодавча ініціатива та державне регулювання. 

2. Законодавча ініціатива громадських професійних організацій і 

регулювання спільно з державою. 

В Україні створена і діє Аудиторська палата, як незалежний, 

самостійний, неурядовий орган на засадах самоврядування [3]. 

Повноваження Аудиторської палати України (АПУ) визначаються 

Законом України “Про аудиторську діяльність”, згідно якого вона: 

1) здійснює  сертифікацію  осіб,  які  мають  намір займатися 

аудиторською діяльністю;  

2) затверджує стандарти аудиту;  

3) затверджує програми підготовки аудиторів та за погодженням з  

Національним банком України програми підготовки аудиторів, які 

здійснюватимуть аудит банків;  

4) веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів;  

5) здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та 

аудиторами вимог цього Закону, стандартів аудиту, норм професійної 

етики аудиторів;  

6) здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при 

проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю 

аудиторських послуг;  

7) регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими 

фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі 

необхідності застосовує до них адміністративні стягнення;  

8) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та Статутом 

Аудиторської палати України [1].  

АПУ постійно проводить моніторинг аудиторської діяльності, 

отримуючи від аудиторів і аудиторських фірм звіти про виконані роботи та 

аналізує їх. Вона робить усе, щоб забезпечити ефективне і правильне 
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ведення аудиторської діяльності, зокрема за рахунок впровадження 

Міжнародних стандартів аудиту у якості національних.  

Розроблена стратегія діяльності АПУ на 2012-2017 роки, 

пріоритетами якої стали: 

– захист інтересів користувачів фінансової та іншої економічної 

інформації; 

– задоволення внутрішніх потреб професійного ринку аудиту України; 

–забезпечення визнання важливої ролі аудиторської професії в 

суспільстві; 

– покращення регуляторної діяльності у сфері аудиту. 

Впровадження цих пріорітетів забезпечить: 

а) створення ринкової вартості суб'єктів аудиторської діяльності та 

ринку, де об'єктами продажу будуть самі суб'єкти аудиторської діяльності; 

б) мотивацію для інвестування в якість аудиторських послуг, у 

розвиток персоналу; 

в) мотивацію досягнення якісних критеріїв для отримання допуску на 

відповідні ринки аудиторських послуг; 

г) мотивацію досягнення якісних критеріїв для отримання права до 

вступу до міжнародних або національних мереж; 

д) відповідне належне ціноутворення аудиторських послуг і 

прийняття ринком зазначеного рівня вартості аудиторських послуг [2]. 

Такі впровадження дадуть змогу покращити рівень вітчизняного 

аудиту та ступень довіри до аудиторських фірм, люди будуть все частіше 

звертатися за послугами аудиторів і проводити відповідні перевірки на 

підприємствах.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ 

 

Сучасні умови інтеграції України у європейське співтовариство 

диктують вимоги до активного розвитку аудиторської діяльності, яка 

гарантує достовірність, об’єктивність і законність ведення обліку та 

складання фінансової звітності для широкого кола її користувачів. 

Варто зазначити, що в історії України спостерігався досить повільний 

розвиток аудиту, адже впродовж багатьох століть країна перебувала у складі 

інших держав, з чітким регулюванням їх економіки на державному рівні. За 

період входження західних земель до Австро-Угорської імперії були 

створені сприятливі умови для розвитку аудиту, що було  обумовлено 

виникненням нових підприємств та необхідністю контролю за 

використанням та збереженням їх капіталу (у 1768 р. був створений 

Імперсько-королівський суд аудиту). Проте, у період перебування західних 

земель у складі Польщі розвиток аудиту сповільнився, оскільки Польща 

була відсталою у промисловому розвитку. Щодо території України, що 

входила до складу Російської імперії спроби організації аудиту не були 

затверджені на державному рівні  [1, с. 183]. 

Розвиток аудиту в Україні умовно можна поділити на чотири етапи. 

Початок формування аудиту в Україні відноситься до 1987-1992 pр. Саме в 

цей період на рівні Міністерства фінансів створювались перші аудиторські 

структури. Першими аудиторськими організаціями в колишніх республіках 

СРСР стали представництва та дочірні підприємства акціонерного 

товариства “Інаудит”, яке було засновано восени 1987 року. Спочатку аудит 

проводився на спільних підприємствах, пов’язаних з участю іноземного 

капіталу, оскільки зарубіжні партнери вимагали подання їм звітності, 

підтвердженої незалежною аудиторською організацією. Так, у цей період, у 

Києві створюється дочірнє відділення “Інаудит-Україна” для перевірки 

підприємств, створених за участю іноземного капіталу [2, с. 1]. 

Під час другого етапу, який тривав з 1993 до 1998 років в Україні 

формується нормативно-правова база аудиту. Визначальною правовою 

базою становлення аудиту стає прийнятий у 1993 році  Закон “Про 

аудиторську діяльність”, у якому визначаються правові засади ведення 

аудиторської діяльності в Україні. Важливим стає спрямованість цього 

Закону на створення системи незалежного фінансового контролю, з метою 
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захисту інтересів користувачів фінансової та іншої економічної 

інформації [3]. На цьому етапі розвитку вітчизняного аудиту, значення 

такому виду діяльності ніхто з потенційних замовників не надавав. Аудит 

був нав’язаний державними органами під тиском Світового банку і 

Міжнародного валютного фонду. Такі обставини певною мірою гальмували 

його розвиток. 

Третій етап розвитку аудиту (1999-2003 рр.) характеризується 

посиленням монопольного становища представників провідних іноземних 

аудиторських послуг, а також формуванням діяльності аудиту на новій 

нормативно-правовій базі. Заплутаність обліку, особливо податкового, зміна 

фінансового обліку, істотна суперечливість законодавства, реальність 

значних фінансових санкцій підштовхують менеджерів, які прагнуть 

застрахуватись від відповідальності і можливих фінансових втрат, до 

рішення скористатися послугами аудиторських фірм. На цьому етапі були 

затверджені національні нормативи аудиту, розроблено Кодекс професійної 

етики аудиторів України. 

Останнім важливим етапом розвитку аудиту (з 2003 р.) стає адаптація 

аудиторської діяльності до Міжнародних стандартів аудиту, які введені в 

дію з метою уніфікації підходу до аудиту в міжнародному масштабі і 

сприяння розвитку аудиту в країнах, де рівень професіоналізму нижче 

загальносвітового. На сьогодні стратегія розвитку аудиту в Україні містить 

наступні пріоритети: захист інтересів користувачів фінансової та іншої 

економічної інформації, задоволення внутрішніх потреб професійного 

ринку аудиту України, забезпечення визнання важливої ролі аудиторської 

професії в суспільстві, покращення регуляторної діяльності у сфері аудиту. 

Оскільки аудит в Україні є порівняно новим видом діяльності, процес 

його розвитку, на даний час, супроводжується виникненням певних 

проблемних питань, що обумовлені впливом цілого ряду чинників і 

обставин: недосконалість вітчизняного законодавства з аудиту, незначний 

практичний досвід, відсутність методики з проведення та документування 

його процесу. Очевидно, що існує потреба подальшого реформування 

системи аудиту відповідно до вимог ринкової економіки та міжнародних 

стандартів обліку і звітності. Першочергово необхідно формувати стратегію 

майбутнього якісного розвитку аудиту в Україні, а також реформувати і 

вдосконалювати ринок аудиторських послуг, що стимулюватиме зростання 

національної економіки та залучення іноземного капіталу. Окрім вище 

переліченого, це сприятиме підвищення інвестиційної привабливості 

підприємств та фінансової зацікавленості в них закордонних інвесторів, що 

позитивно вплине на економіку України. 
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ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ  

АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

У світовій практиці аудит набув значного поширення. Основною 

передумовою аудиту є взаємна зацікавленість підприємства (фірми) в особі 

його власників (акціонерів), держави, в особі фіскальної служби і самого 

аудитора в забезпеченні реальності та достовірності обліку і звітності. На 

сьогодні аудиторські фірми України можуть надавати достатньо широкий 

спектр послуг, тому окреслення кола безпосередньо аудиторських послуг 

вважаємо однією з найважливіших сучасних проблем теорії аудиту [1]. 

В аудиторській діяльності існує коло проблем, пов’язаних із 

використанням і подальшим розвитком аудиту. Заслуговують на увагу і 

потребують вирішення найближчим часом такі проблемні питання аудиту: 

– відсутність реального ринку фінансових послуг і ринку цінних 

паперів; 

– відсутність національної системи зовнішнього контролю якості 

аудиту, яка має базуватись на всебічному вивчення міжнародного досвіду 

щодо аспектів професійного аудиту; 

– недоліки в організації діяльності у сфері малого і середнього 

аудиторського бізнесу; 

– на рівні аудиту фінансової звітності залишаються проблемними 

питання щодо визначення критеріїв суттєвості, рівня аудиторських ризиків, 

ознак безперервності функціонування, особливостей методики аудиту тощо; 

http://rada.gov.ua/


119 

– невирішеними також залишаються проблеми, пов’язані зі 

страхуванням ризиків аудиторської діяльності і визначенням механізму 

форсування відповідних страхових резервів аудиторськими фірмами; 

– відсутність методичних рекомендацій з питань комп’ютеризації та 

типових форм документів з аудиту [2, с. 47]. 

Також потрібно відзначити, що на даний момент існує ряд причин, які 

стримують процес ефективного розвитку аудиту в Україні. Серед них 

можна виділити наступні: незначний період функціонування ринкових 

механізмів регулювання та відповідних механізмів державного фінансового 

контролю в Україні;  наявність великої кількості фінансових порушень, 

нецільового та неефективного використання державних ресурсів; 

обмеження на законодавчому рівні ефективності результатів аудиту тощо. 

Для вирішення зазначених проблем вважаємо за необхідне окреслити 

основні напрями їх подолання та перспективи розвитку аудиту в Україні: 

узгодження вітчизняного законодавства, що регулює аудиторську діяльність 

з міжнародним, зокрема щодо підвищення кваліфікаційних вимог до 

аудиторів; “детінізація” економіки України, відповідно зі зменшенням 

обсягів “тіньового” бізнесу значення аудиту зростатиме; розробка механізму 

ціноутворення на аудит та аудиторські послуги шляхом міжнародного 

досвіду; розробка внутрішньофірмових методик аудиту, робочої 

документації; розробка типових методик аудиторської перевірки в розрізі 

галузей їх функціонування; удосконалення навчальних планів підготовки 

обліковців у вищих навчальних закладах, адаптування їх знань до потреб 

практики [3, с. 219]. 

Отже, на сучасному етапi аудит стає окремою складовою 

інфраструктури економіки України, яка потребує відповідного регулювання. 

Для цього слід забезпечити оптимальну комбінацію державного, 

професійного та економічного механізмів регулювання проведення аудиту. 

Необхідно розробити кожній аудиторській фірмі внутрішні програми їх 

діяльності, які становитимуть опис комплексного підходу до організації 

технології та методики здійснення аудиту.  
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ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ АНАЛІЗУ 

ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Важливу роль в економічному розвитку підприємства відіграє аналіз 

власного капіталу. Дані, що отримані в результаті аналізу власного капіталу 

дають об’єктивну оцінку фінансового стану підприємства, а також дають 

змогу виявити резерви для підвищення ефективності його використання.  

Результати аналізу використовуються для прийняття управлінських 

рішень щодо використання власного капіталу, використання виявлених 

резервів, а також здійснення контролю за їх виконанням.  

Основними завданнями аналізу власного капіталу є: 

- оцінка забезпечення підприємства власним капіталом; 

- оцінка динаміки власного капіталу; 

- визначення складу і структури власного капіталу; 

- визначення фінансової стійкості підприємства; 

- оцінка платоспроможності підприємства; 

- оцінка ефективності використання власного капіталу; 

- визначення факторів впливу на ефективність використання власного 

капіталу та ступінь їх впливу на результативні показники діяльності 

підприємства; 

- визначення способів оптимізації використання власного капіталу. 

На власний капітал впливають фактори, зумовлені зовнішніми та 

внутрішніми причинами, а також обраною фінансовою стратегією. До таких 

факторів відносяться: спосіб розміщення джерел майна у активах 

підприємства, термін одного обороту коштів, співвідношення тривалості 

виробничого комплексного циклу і терміну погашення кредиторської 

заборгованості, структура витрат підприємства [1]. 

Аналіз забезпечення підприємства власним капіталом є одним з головних 

завдань під час керівництва підприємством. Це завдання реалізується шляхом 

аналізу частки власного капіталу в загальному капіталі та шляхом аналізу 
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динаміки, складу, структури власного капіталу.  

Аналіз частки власного капіталу у загальному розмірі капіталу 

необхідний для оцінювання джерел фінансування діяльності підприємства та 

його стабільності на ринку, а саме: для зовнішніх споживачів інформації, 

наприклад, банків, інвесторів, кредиторів та постачальників ресурсів, які 

насамперед зацікавлені в поверненні коштів, вкладених в підприємство; для 

самого підприємства при визначенні перспективного варіанта організації 

фінансів і вироблення фінансової стратегії. 

При внутрішньому аналізі більше уваги приділяють вивченню динаміки і 

структури власного капіталу, виявляють  причини  змін окремих складових  

частин власного капіталу та дають оцінку цим змінам. 

Аналіз впливу власного капіталу на фінансову стійкість є важливим 

етапом для оцінки господарської діяльності підприємства, оскільки є однією з 

найважливіших характеристик його фінансового стану та характеризує його 

здатність залишатись платоспроможним та незалежним від зовнішніх 

кредиторів, під впливом внутрішнього та зовнішнього середовища, зберігаючи 

при цьому оптимальне співвідношення між власним та залученим капіталом.  

Аналіз ефективності використання власного капіталу підприємства – це 

спосіб накопичення, порівняння і використання даних бухгалтерського обліку 

та звітності, який має на меті оцінити поточний і перспективний фінансовий 

стан підприємства, шляхом визначення динаміки показників чистої 

рентабельності капіталу, здійснення порівняльного аналізу їхнього рівня. 

Ефективність діяльності підприємства значною мірою характеризується 

показником ефективності використання капіталу, тобто максимальної його 

віддачі. Цього можна досягти за умови раціонального використання всіх видів 

ресурсів, недопущення їх перевитрат.  

Тому, актуальності набувають питання пошуку шляхів ефективного 

використання власного капіталу, для забезпечення стійкості фінансового стану 

підприємства. Виявити недоліки використання капіталу та усунути їх можна 

завдяки проведення аналізу показників ефективності використання власного 

капіталу. 

Отже, за допомогою таких показників як: забезпеченість підприємства 

власним капіталом, вплив власного капіталу на фінансову стійкість 

підприємства, ефективність використання власного капіталу, зовнішні 

користувачі оцінюють платоспроможність та надійність підприємства. Також 

на основі отриманих даних аналізу керівництво приймає рішення щодо 

подальшого розвитку підприємства, прибутковість господарської діяльності, 

формування оптимальної структури капіталу. 
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ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ СПОТВОРЕНЬ ЗВІТНОСТІ 

 

Важливими функціями управління є аналіз і контроль господарської 

діяльності підприємства, за допомогою яких здійснюється зв’язок між 

об’єктом і суб’єктом управління з метою обгрунтування управлінських 

рішень і контролю за їх виконанням.  

Результати економічного аналізу значною мірою залежать від якості 

інформації, хоча з іншого боку – застосування аналітичних методів забез-

печує порівняння планових і фактичних значень параметрів, виявлення 

відхилень в параметрах, оцінювання небезпечності розміру відхилень, 

визначення факторів, які викликали відхилення, а також рівень їх впливу. 

Господарський контроль здійснюють з метою виявлення певних 

порушень, усунення та попередження їх в майбутньому. Здійснення 

внутрішнього контролю дає можливість підприємству полегшити 

покарання та зменшити суму можливих штрафних санкцій, або взагалі їх 

запобігти. В умовах сучасного ведення господарської діяльності 

порушення виникають досить часто, а також існує ряд складностей, що 

спотворюють отримання точного відображення господарської діяльності 

підприємства в бухгалтерській звітності. На думку науковців, найчастіше 

спостерігаються два види спотвореннями: вуалювання і фальсифікація [2]. 

Прийом вуалювання – це спотворення, що впливають на ясність і 

достовірність інформації, але не зачіпають величину фінансового 

результату чи капіталу підприємства. Загалом всі спотворення в межах, 

дозволених нормативними документами, можна розглядати як вуалювання. 

Здебільшого відхилення зустрічаються в обліковій політиці підприємства.  

Прийом фальсифікації – це спотворення інформації, пов'язані 

здебільшого з обліковими прийомами, використання яких нормативні 

документи не допускають. Фальсифікація фінансової звітності може бути 

виявлена в процесі ознайомлення з фінансовою звітністю та обліковою 

політикою підприємства, визначення впливу зовнішніх і внутрішніх 

факторів на достовірність фінансової інформації, оцінювання ризику 

фальсифікації фінансової звітності. Виявлення незвичайних взаємозв’язків 

і тенденцій можуть вказувати на ознаки шахрайства. 

До основних аналітичних і контрольних процедур виявлення помилок 
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належать: інвентаризація, порівняльний аналіз, тестування бухгалтерських 

записів [2]. 

Інвентаризація – це перевірка фактичної наявності майна 

підприємства і співставлення даних інвентаризації з бухгалтерським 

обліком. Згідно із Законом України “Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність” [3] підприємства для забезпечення достовірності 

даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності зобов'язані 

проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряють і 

документально підтверджують їх наявність, стан і оцінку. За підсумками 

проведеної інвентаризації коректують сальдо відповідних рахунків 

бухгалтерського обліку за допомогою проведень, що враховують 

виявлений надлишок чи нестачу. Таким чином усуваються помилки, 

допущені в обліку, та заодно відбувається їх ідентифікація. 

Горизонтальний та вертикальний аналізи грунтуються на прийомі 

порівняння. Горизонтальний порівняльний аналіз використовують для 

визначення абсолютних і відносних відхилень фактичного показника від: 

планового показника, показника попереднього чи базового періоду, 

середнього рівня показника за певний період, показників конкурентів. Для 

цього розраховують абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, 

абсолютне значення 1% приросту, які характеризують напрям та 

інтенсивність зміни явища у часі. Під час вертикального порівняльного 

аналізу досліджують структуру, тобто частку частин у загальному показнику, 

співвідношення частин цілого між собою,  а також її зміну (відхилення 

структури, структурні зрушення). 

Тестування бухгалтерських записів включає в себе формування 

вибірки з господарських операцій, їх оброблення за усталеними 

алгоритмами, порівняння отриманих підсумкових показників із заздалегідь 

відомими значеннями.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  З “ОБЛІКУ І 

ОПОДАТКУВАННЯ” ЯК УСПІШНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ В 

СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  

 

Організація бухгалтерської справи – один із елементів успішної 

економіки України, оскільки саме фахівці з питань обліку й оподаткування 

надають достовірну, точну та правдиву інформацію, необхідну в процесі 

прийняття рішень в господарській діяльності підприємства. Водночас, 

бухгалтер, в сучасному розумінні, здійснює не лише ведення обліку, а й 

компетентний у питаннях оцінки, планування, аналізу та аудиту зокрема. 

Для формування професійних компетенцій майбутні фахівці з питань 

обліку й оподаткування у процесі здійснення освітньо-професійної 

підготовки здобувають знання з бухгалтерського та фінансового обліку, 

економіки підприємства, обліку і аналізу зовнішньоекономічних операцій, 

фінансів підприємства, економічного аналізу, обліку і звітності у 

бюджетних установах та комерційних банках, податкової системи, 

казначейської справи,  обліку у сфері малого бізнесу, основ контролю, 

ревізії та аудиту тощо. 

Фахівці з питань обліку й оподаткування повинні володіти знаннями 

щодо змісту та призначення стандартів бухгалтерського обліку; 

нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку та звітності; 

основ господарського, податкового трудового та фінансового 

законодавства; складових облікової політики підприємства, системи 

рахунків обліку, порядку і способів реєстрації, методів і технологій 

обробки облікової інформації, правил документообігу; прогресивних форм 

і методів обліку; організації системи внутрішньогосподарського обліку, 

звітності й контролю; основ податкового адміністрування; економіки та 

організації виробництва й праці на підприємстві; порядку обліку 

господарських операцій у бюджетній та банківській сфері; обліку 

зовнішньоекономічної діяльності; методики здійснення контролю, аналізу 

й аудиту діяльності підприємства тощо. Кваліфіковані фахівці з питань 

обліку й оподаткування повинні володіти уміннями щодо організації 

документообігу на підприємстві; розробки інструктивних положень з 

обліку та проектів його удосконалення; обліку господарських, фінансових 
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та розрахункових операцій; забезпечення раціонального використання 

фінансових ресурсів за їх призначенням; дотримання розрахунково-касової 

дисципліни; складання, прийому, перевірки та опрацювання 

бухгалтерських документів; формування облікових регістрів; складання 

звітності підприємств і організацій, визначення доходів, витрат й 

фінансових результатів господарської діяльності; встановлення 

взаємозв’язку окремих господарських операцій та фінансових результатів 

діяльності підприємства; вчасного проведення інвентаризації засобів, 

визначення та відображення в обліку її результатів; проведення аналізу 

діяльності, ревізії й аудиту; а також використання сучасного профільного 

програмного забезпечення тощо. 

Випускники коледжу з спеціальності обліку і оподаткування 

практикуються, стажуються а також працевлаштовуються на перше робоче 

місце, надане установами системи споживчої кооперації, підприємствами, 

а також бюджетними установами. Випускники коледжу зможуть обіймати 

посади бухгалтерів, бухгалтерів-ревізорів, бухгалтерів-експертів, касирів, 

касирів-експертів, завідувачів каси тощо. 

Бухгалтерське відділення коледжу розпочало свою діяльність з 1944 

року, за період якої було накопичено величезний портфель досвіду, 

сформовано безліч власних навчальних методик і традицій, що 

передаються студентській молоді. 

Поштовхом до створення було зростання ролі економічної освіти і 

попит на висококваліфікованих фахівців у сфері бухгалтерської справи. 

Вихованці бухгалтерського відділення працюють не тільки в Україні, 

а й в інших державах. Багато випускників відділення стали керівниками 

фінансових та економічних підрозділів споживчої кооперації та інших 

галузей народного господарства. 

Розкриття індивідуальності кожного студента в коледжі відбувається 

завдяки участі у науково-практичних конференціях, олімпіадах, 

професійних конкурсах, екскурсіях на провідні  організації споживчої 

кооперації регіону і підприємства різної форми власності, ділових іграх,  в 

процесі яких студентська молодь демонструє рівень засвоєння набутих 

теоретичних знань та практичних навичок. Практичне навчання фахівців з 

питань обліку й оподаткування здійснюється у навчальній бухгалтерії, 

комерційному відділі коледжу, де студенти вивчають системи обліку. 

Виробнича практика майбутніх фахівців з питань обліку й оподаткування 

відбувається на підприємствах регіону з якими підписані договори про 

співпрацю. Водночас з професійною підготовкою майбутніх фахівців з 

питань обліку й оподаткування, у коледжі створені всі умови для розвитку 

творчих здібностей студентської молоді. Випускники коледжу 

продовжують  навчатися у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня 
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акредитації м.Львова та України. 

Моніторинг ринку праці свідчить про те, що молодші спеціалісти в 

такій же мірі необхідні суспільству, як і фахівці вищих рівнів.  

Таким чином, підготовка молодшого спеціаліста з  спеціальності 

“Облік і оподаткування” в коледжі, є важливою та необхідною для 

розвитку економіки регіону та країни загалом. 
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АНАЛІЗ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

 

Особливості розвитку української економіки спричинюють низку 

економічних проблем, для вирішення яких необхідно розробити і 

вдосконалити методики та засоби дослідження, які  дозволять ефективніше 

здійснювати господарську діяльність. Зокрема, великого значення набуває 

методика аналізу формування і використання капіталу суб’єкта 

господарювання. 

Структура капіталу акціонерного товариства – це співвідношення 

власного та залученого капіталу, які воно використовує. Таке 

співвідношення визначає аспекти його фінансової, операційної, 

інвестиційної діяльності, а також істотно впливає на кінцеві результати 

діяльності товариства загалом [1, с. 32]. 

Зарубіжний досвід показує, що в довгостроковій перспективі ніщо  

так не впливає на підвищення ринкової вартості акціонерного товариства, 

як правильне  управління капіталом. Плануючи  нові інвестиційні проекти 

або ж розширення своєї діяльності, необхідно знайти джерела їх 

фінансування. Компанія може використовувати як власні джерела, тобто  

статутний капітал, дохід від реалізації, амортизаційні відрахування, чистий 

прибуток, резерви та інше, так і зовнішні, до яких належать позики банків, 

кошти отримані від випуску акцій, облігацій або інших цінних паперів. 

Співвідношення між цими двома джерелами фінансування безпосередньо 

впливає на фінансову стійкість акціонерного товариства [2, с. 138]. 

Як показує аналіз спеціальної літератури, думки науковців про 

використання показників фінансової стійкості дуже різняться. До того ж 

немає єдності щодо їхніх назв. Під різними назвами вчені наводять 

однакові формули розрахунку показників. Більшість авторів, щоб дати 
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характеристику фінансовій стійкості підприємства пропонують 

використовувати такі відносні показники: коефіцієнт фінансової 

залежності, коефіцієнт маневреності власного капіталу, коефіцієнт 

довгострокового залучення позикового капіталу, коефіцієнт 

співвідношення залученого і власного капіталу, коефіцієнт фінансової 

незалежності та коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами. 

Аналіз складу і структури капіталу акціонерного товариства 

передбачає оцінювання зміни абсолютних величин власного та залученого 

капіталу, питомої ваги складових та їх вплив на оптимальне 

співвідношення між власним і залученим капіталом. Для аналізу динаміки 

необхідно провести розрахунок абсолютних відхилень величин як 

власного і залученого капіталів, так і їхніх складових. Процес подальшого 

дослідження вимагає проведення аналізу зміни кожної статті власного і  

залученого капіталу. Результати аналізу змін, які відбулися в структурі 

капіталу товариства, по-різному можуть оцінювати інвестори та керівники 

акціонерного товариства. Ситуація, при якій частка власного капіталу 

висока, а отже, фінансовий ризик низький, є більш привабливою для 

інвесторів. Саме ж товариство більшою мірою зацікавлене у залученні 

зовнішніх джерел фінансування, оскільки, отримуючи кредити з 

відсотковою ставкою, меншою ніж рентабельність, можна збільшити 

обсяги виробництва, підвищити прибутковість власного капіталу. Розмір 

власного капіталу забезпечує довіру партнерів підприємства, так як 

захищає підприємство від банкрутства [3, с. 157]. 

Використання позикових коштів і залучення їх в оборот позитивно 

впливає на фінансовий стан за умови, що кошти не будуть заморожуватися 

на тривалий час та будуть своєчасно повертатися. В протилежному 

випадку з’явиться прострочена кредиторська заборгованість, що призведе 

до виплати штрафів, застосування санкцій і погіршення фінансового стану. 

Аналіз структури капіталу відіграє важливу роль в оцінюванні 

фінансової стійкості, що зумовлено його функціями. Статутний і 

додатковий капітали акціонерного товариства дають можливість 

організовувати процес виробництва продукції, застосовуючи при цьому 

прогресивні технології, висококваліфікованих працівників, а також 

посилити власні позиції на ринку. Оптимальне співвідношення між 

власним і залученим капіталами товариства є ключем до його фінансової 

стабільності і надійності. 

Загалом ефективність процесу формування фінансових ресурсів 

акціонерного товариства неможливо визначити без проведення аналізу 

ефективності управління капіталом. 
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ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ  

 

Для підвищення ефективності управління підприємством, потрібно 

проаналізувати його активи, джерела їх утворення на всіх етапах – від 

створення підприємства до дати визначення результатів діяльності. В 

сучасній науковій літературі не виділяють окремого напряму аналізу, який би 

стосувався безпосередньо власного капіталу. Зазвичай показники складових 

власного капіталу використовують для аналізу фінансового стану, а також 

для аналізу прибутку та рентабельності  підприємства. Попри те, аналіз 

власного капіталу являє собою складне, комплексне завдання, під час 

розв’язання якого треба враховувати не лише загальний фінансовий стан 

підприємства, але й аналізувати процес формування власного капіталу, його 

структури, напрямів та ефективності використання. Раціональне 

використання власного капіталу забезпечує подальший розвиток 

підприємства, підвищує його конкурентоспроможність та фінансову 

стійкість. 

Дослідженнями проблем аналізу формування і змін у структурі власного 

капіталу займалися багато науковців. Зокрема, Самойлова Т. А.  [1] 

розглядала основні етапи аналізу використання капіталу підприємства; 

Харченко Н. В. [2] розкрив як внутрішні, так і зовнішні джерела формування  

власного  капіталу; Мочан А. О. та Бандура З. Л. [3] досліджували 

економічну сутність та структуру власного капіталу як об’єкту обліку і 

аналізу. Однак, питання ефективності використання власного капіталу 
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залишається повністю не досліджене. 

На ефективність використання власного капіталу впливають такі основні 

показники, як чистий прибуток та середньорічна вартість власного капіталу. 

Одним зі шляхів підвищення ефективності використання власного 

капіталу є збільшення чистого прибутку. Такий результат можна досягти за 

рахунок збільшення чистого доходу підприємства, а саме, за рахунок: 

нарощування обсягів виробництва і реалізації товарів, робіт, послуг, за 

рахунок цього можна досягнути зниження витрат на одиницю продукції, 

тобто знижується собівартість, що в остаточному підсумку призведе до 

збільшення фінансового результату від операційної діяльності; підвищення 

якості продукції; підвищення продуктивності праці; оновлення матеріально-

технічної бази підприємства дасть можливість підвищити продуктивність 

праці, а отже, і прибуток; збільшення ціни реалізації готової продукції; 

покращення маркетингу підприємства. А також в результаті пошуку шляхів 

скорочення непродуктивних витрат. 

Підвищення показника ефективності використання власного капіталу 

можна досягти шляхом зменшення середньорічної вартості власного капіталу 

за рахунок зменшення складових його структури. Проте, зазначений варіант є 

не логічним, оскільки власний капітал характеризує захищеність 

підприємства і саме за рахунок власного капіталу покриваються збитки 

підприємства. 

Наступним шляхом підвищення ефективності використання власного 

капіталу, є збільшення чистого прибутку одночасно з збільшенням 

середньорічної вартості власного капіталу, за умови, що зростання чистого 

прибутку буде відбуватись швидшими темпами.  

Бажаного ефекту можна досягти за рахунок методів, які були перелічені 

вище, для збільшення чистого прибутку. Також виділимо основні методи 

збільшення середньорічної вартості власного капіталу: залучення інвесторів; 

безоплатна фінансова допомога; здача майна, яке тимчасово не 

використовується, в оренду; проведення переоцінки основних засобів, 

нематеріальних активів; розміщення додаткових акцій; збільшення розміру 

статутного капіталу за рахунок спрямування прибутку до статутного капіталу 

тощо. 

Отже, на основі вище зазначених способів підвищення ефективності 

використання власного капіталу підприємство може значно підвищити 

фінансову стійкість і прибутковість, оскільки буде підвищуватись чиста 

рентабельність власного капіталу. Цей показник представляє найбільший 

інтерес для наявних і потенційних власників й акціонерів та є одним з 

основних показників інвестиційної привабливості підприємства, оскільки 

характеризує рівень прибутковості власного капіталу, вкладеного в дане 

підприємство.  
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ У ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

В сучасних умовах ринкової економіки великого значення для 

фізичних та юридичних осіб, які займаються підприємницькою 

діяльністю, набуває оцінка фінансового стану підприємства, що 

досягається шляхом застосування економічного аналізу. Він дозволяє 

оцінити платоспроможність, ефективність та прибутковість діяльності, 

виявити недоліки та перспективи розвитку, прийняти обгрунтоване 

економічне рішення, що і обумовлює його актуальність. 

Незважаючи на те, що економічний аналіз пройшов великий шлях 

розвитку та удосконалення, набуває нових форм і направлень, проте, ще 

повністю не відповідає новим вимогам проведення фінансової роботи 

підприємства в умовах розвитку ринкової економіки. Необхідно покласти 

всі зусилля на пошук нових шляхів розвитку, оскільки забезпечити 

економічну і фінансову стабільність можуть тільки якісні аналітичні 

дослідження.  

В період переходу до ринкових відносин перед економічним 

аналізом, як наукою постало багато проблем, які представлено в 

табл. 1 [3]. 
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Таблиця 1 

Проблеми і шляхи вдосконалення напрямків проведення 

сучасного економічного аналізу 

Проблеми Шляхи вирішення 

Нестабільність законодавчої бази, 

зокрема, фінансового та податкового 

аспектів 

Виділення єдиної системи показників для 

оцінки ефективності діяльності 

підприємств та їх структурних підрозділів 

Недостатнє усвідомлення значення 

необхідності та важливості застосування 

економічного аналізу в діяльності 

підприємства 

Стабілізація нормативно-правового 

забезпечення діяльності підприємств та 

ін., приділення більшої уваги до аналізу 

конкретних локальних об’єктів 

підприємства 

Традиційна методологія порівняння 

планових і фактичних показників 

морально застаріла і не відповідає 

динаміці та реаліям сучасної 

господарської діяльності; 

Застосовування досвіду методичних та 

організаційних засад удосконалення 

економічного аналізу розвинутих країн; 

вживання прийомів дослідження і 

засвоєння, оцінки та аналізу нових 

економічних категорій, адаптованих 

відповідно ринковим умовам; проведення 

курсів підвищення кваліфікації 

працівників на підприємствах 

Відсутність об’єктивних статистичних 

закономірностей, придатних, як для цілей 

управління діяльністю підприємств, так і 

для цілей економічного аналізу та ін. 

Створення автоматизованих систем 

комерційної інформації 

 

Результатом аналізу керівником діяльності підприємства, як системи, 

та діями, які спрямовані на ефективне подолання проблем та труднощів на 

підприємстві задля досягнення певної мети являється управлінське 

рішення. Тобто, управлінське рішення – вибір, який робить керівник, щоб 

виконати обов’язок, відповідно до посади, яку він обіймає [2]. 

В певній мірі, прийняття рішень – це наука і мистецтво. Такий підхід 

пояснюється важливістю прийняття рішень на підприємстві, адже перед 

тим, як прийняти рішення, здійснюється виявлення усіх проблем. Рішення 

не тільки процес, а й один із видів розумової діяльності і прояву волі 

людини.Уміння керівником правильно приймати рішення визначає 

чіткість досягнення поставлених цілей та впливає на успіх підприємства. 

Основне завдання керівника – уміння так організувати процес розробки і 

прийняття управлінських рішень, щоб з високим ступенем вірогідності 

ухвалювалися ефективні управлінські рішення. У табл. 2 описані чинники, 

за допомогою яких управлінське рішення може бути ефективним та 

чинники, які не варто використовувати, щоб уникнути ухвалення 

неякісного управлінського рішення [1]. 
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Таблиця 2 

Чинники, що впливають на процес прийняття управлінських рішень 

Чинники, що впливають 

на прийняття менеджерами 

ефективних управлінських рішень 

Чинники, що впливають на прийняття 

менеджерами неякісних управлінських рішень 

Управлінські рішення повинні: 

бути науково обґрунтованими; 

грунтуватися па всебічному аналізі 

певної проблеми; 

бути своєчасними; 

бути чітко сформульованими;  

називати конкретних осіб, 

відповідальних за ті чи інші 

напрями та види діяльності; 

визначати конкретний термін, 

протягом якого проблему потрібно 

вирішити; 

бути реальними для виконання. 

 

особисті оцінки керівника; 

ризики у прийняті рішень; 

інформаційне обмеження; 

засоби праці; 

рішення, що приймаються, не ув’язуються з 

попередніми або дублюють існуючий 

організаційний порядок; 

трансформація мети рішення у процесі його 

руху по ієрархічних рівнях управління; 

прийняття псевдо рішень; 

відсутність процедури узгодженості рішень з 

виконавцями; 

встановлення нереальних термінів для 

виконання роботи;  

недостатнє інформаційне забезпечення 

прийняття рішень; 

прийняття рішень під впливом емоцій; 

прийняття рішень без урахування можливостей 

ризику і попередження його наслідків. 

 

Отже, економічний аналіз, як наука, досяг значного розвитку, проте в 

період ринкових відносин цього не достатньо, необхідно покласти всі 

зусилля на пошук нових шляхів розвитку, оскільки забезпечити 

економічну і фінансову стабільність можуть тільки якісні аналітичні 

дослідження. На прийняття управлінських рішень найважливіший вплив 

мають фактори, такі як: середовище прийняття рішень, інформаційне 

забезпечення, поведінка менеджера, ефективність комунікацій тощо. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО  

АНАЛІЗУ  ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Під визначенням управління розуміють процес цілеспрямованого 

впливу на окремих людей чи колектив з метою досягнення певних цілей. 

Зрозуміло, що значну роль у процесі управління відіграє прийняття 

рішень, які повинні бути ефективними та сприяти успішному 

функціонуванню підприємства. 

У діяльності будь-якого підприємства неможливо обійтись без ризику, 

адже не можна знати наперед, яку стратегію обрати та чи буде ефективне 

те, чи інше управлінське рішення. Метою керівників не є повне усунення 

цього ризику (адже зробити це неможливо), а його повне обґрунтування, 

доказ того, що він принесе максимальну віддачу при затрачених ресурсах. 

Стає зрозумілим те, що менеджер намагається отримати якомога 

більше необхідної інформації у своє розпорядження, щоб мінімізувати 

кількість невдач. Якість рішення в більшості залежить від якості та 

повноти вхідної інформації. 

Первинним джерелом економічної інформації служать дані 

бухгалтерського, статистичного і оперативного обліку. Однак ця 

інформація не може бути безпосередньо використана органами управління 

для вироблення рішень.  

Вона не дозволяє осмислити стан і розвиток господарських явищ і 

процесів, оцінити запаси виробництва, розробити заходи щодо 

перспективних шляхів діяльності підприємства [1]. 

Економічний аналіз займає проміжне місце між збором і обробкою 

економічної інформації і прийняттям управлінських рішень. Це 

пояснюється тим, що для прийняття ефективного управлінського рішення 

недостатньо мати лише дані бухгалтерської чи іншої звітності.  

Вся інформація повинна бути оброблена спеціальними методами і 

після цього доставлена до управлінців для її ретельного вивчення та 

прийняття рішень. Тому кожен представник апарату управління повинен 

бути добре обізнаний в методології економічного аналізу. 

Після його проведення з’являється набагато ширша та повна 

інформація про діяльність підприємства та її наслідки, підкріплена 
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певними аналітичними даними. Таким чином, процес осмислення, 

інтерпретації інформації про господарсько-фінансову діяльність 

підприємства з метою об'єктивної оцінки її результатів і виявлення 

можливостей подальшого підвищення ефективності господарювання, і 

становить зміст економічного аналізу, як окремої функції управління. 

Економічний аналіз не може охопити підготовку управлінських 

рішень всіх напрямів діяльності підприємства, просте він є надійним 

інструментом для вирішення проблем економічного аспекту. Важливість 

економічного аналізу та місце у системі економічної інформації 

підприємства представлений на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема обробки потоків економічної інформації на підприємстві 

Слід зазначити, що до моменту впровадження економічних реформ, 

економічний аналіз не розглядався як спосіб впливу на прийняття 

управлінських рішень. Здебільшого він використовувався як інструмент 

вивчення вихідних даних для планування та у процесах порівняння 

економічних показників поточного та минулих років. Недостатньо 

застосовувалися в аналізі комплексний і системний підходи, математичні 

методи і комп'ютерна техніка. Мало уваги приділялось стратегічному 

аналізу. Такі блоки аналітичних завдань як аналіз стану зовнішнього 

середовища підприємства, його конкурентоспроможності та стратегічного 
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потенціалу, як правило, були відсутні. Економічний аналіз не інтегрувався 

з функціями маркетингу і стратегічного менеджменту, які в умовах 

радянської соціалістичної економіки не мали належних умов для розвитку. 

В умовах сьогодення ситуація змінилась. Розширилась сфера 

застосування економічного аналізу, вдосконалилось інформаційно-

методичне забезпечення. При посиленні конкуренції зростає ціна помилки 

при неправильності управлінських рішень. Тому організація дієвого 

менеджменту і, зокрема, такого невід'ємного його складника, як 

економічний аналіз, є обов'язковою умовою ефективного господарювання. 

Це створює передумови для успішного розвитку усіх видів, форм та 

напрямів економічного аналізу діяльності підприємства [2]. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ 

БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ 

МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ТДВ “ПЕРВОМАЙСЬКДИЗЕЛЬМАШ”) 

 

Українська економіка, що на сьогодні перебуває в умовах кризи, стала 

справжнім випробуванням для вітчизняних підприємств. Високі темпи 

інфляції, відтік іноземного капіталу, втрата ринків збуту та ще безліч 

зовнішніх чинників негативно впливають на їх функціонування. За 2015 

рік 57% українських підприємств прозвітували про збитковість своєї 

діяльності. В умовах високого ризику, керівники повинні вчасно реагувати 

на виявлені проблеми та використовувати такі механізми управління, які 

забезпечили б підприємству економічну безпеку. 

Серед фахівців існують різні підходи до організації забезпечення 

економічної безпеки підприємства. Проте особливе місце в забезпеченні 

економічної безпеки підприємства займають створення спеціальних служб, 

зокрема, систем управління економічною безпекою [1]. 

Головне завдання такої служби полягає в  передбаченні і 

випередженні можливих загроз, що призводять до кризового стану, а 

також проведення антикризового управління, яке спрямоване на виведення 

підприємства з кризового стану; мінімізації зовнішніх і внутрішніх загроз 

економічному стану суб'єкта підприємництва, його фінансовим, 

матеріальним, інформаційним, кадровим ресурсам. 

Проте, лише невелика частка сучасних підприємств створює окремий 

відділ управління економічною безпекою. На досліджуваному 

машинобудівному підприємстві ТДВ “Первомайськдизельмаш” такої 

служби  немає. В процесі аналізу діяльності ТДВ 

“Первомайськдизельмаш” були встановлені внутрішні (фінансова 

залежність, недостатня фондоозброєність праці, застаріла техніко-

технологічна база, відсутність мотивації праці, низький рівень захищеності 

майна та персоналу підприємства, неефективна рекламна політика) та 

зовнішні (залежність від монополіста-постачальника; зараження програм 

ЕОМ різного роду комп'ютерними вірусами) загрози для підприємства.  

Вирішення усіх перелічених проблем входить до компетенції органу 
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управління економічної безпеки. Тому впровадження на підприємстві такої 

ефективної системи управління економічною безпекою вважається першим 

кроком на шляху до усунення загроз економічної діяльності. Схематично 

об’єкти та суб’єкти управління представлені на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Елементи служби економічної безпеки 

Фінансування служби економічної безпеки (CЕБ) здійснюється з 

прибутку. Проте економити підприємству на CЕБ не варто, оскільки це 

обертається йому набагато більшими втратами. 

Сьогодні практично всі великі підприємства України в ініціативному 

порядку створили свої служби безпеки, які дозволяють їм з різним 

ступенем ефективності забезпечувати безпеку своєї діяльності. ТДВ 

“Первомайськдизельмаш”, на нашу думку, також має перейняти досвід 

провідних підприємств машинобудування та створити власну систему 

управління економічною безпекою. 
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РОЛЬ БЮДЖЕТУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ 

 

Одним із найбільш дієвих методів успішного розвитку 

підприємницьких структур, як показує світова практика,  є використання 

системи бюджетування.  

Бюджетування – це управлінська технологія, яка передбачає 

формування бюджетів для вибраних об’єктів та їх використання з метою 

забезпечення оптимальної структури та співвідношення доходів та витрат, 

грошових потоків, активів та пасивів підприємства чи його структурних 

підрозділів для досягнення встановлених цілей з урахуванням впливу 

середовища функціонування [1]. 

Загалом бюджетування визначають як процес складання бюджетів 

підприємства, у результаті якого відбувається інтеграція планування, 

обліку, аналізу, управління діяльністю підприємства з метою забезпечення 

найоптимальніших фінансових результатів, а також контролю за його 

виробничою та фінансово-господарською діяльністю [2]. 

Роль бюджетування в діяльності підприємств України насамперед 

полягає в тому, що воно сприяє росту ефективності використання всіх 

видів ресурсів та витрат. Ця задача бюджетування є першочерговою для 

вітчизняних підприємств, оскільки ефективність їх діяльності, 

використання ресурсів і витрат знаходиться на низькому рівні та 

порівнюється із досягнутим результатом в попередньому періоді. 

На даний час існує ряд недоліків технології бюджетування, до яких 

можна віднести: 

- розтягнутий цикл планування та бюджетування, що унеможливлює 

оперативний аналіз; 

- відмінність планових показників від фактичних; 

- трудомісткість формування планів та бюджетів; 

- проблематичність консолідації планів та бюджетів і контролю за 

їхнім виконанням. 

До основних переваг бюджетування можна віднести: 

- забезпечення прозорості і передбачуваності потоку коштів, 

посилення контроль керівництва за рухом коштів;  

- збільшення ефективність та одночасно зниження ризиків 

використання вільних коштів;  
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- посилення контролю за виробничими показниками, доходами і 

витратами як підприємства в цілому, так і окремих структурних 

підрозділів;  

- консолідування діяльності усіх структурних підрозділів і 

спрямування її на досягнення цілей підприємства;  

- оптимізація документообігу [3]. 

Впровадження бюджетування допомагає створити цілісну і досить 

ефективну систему управління. Причому грамотно поставлена система 

бюджетування має не тільки вирішувати завдання оперативного 

управління, але і допомагати досягти стратегічних цілей, які ставить 

керівництво підприємства. 

Для успішного впровадження й подальшого функціонування системи 

бюджетування на підприємстві необхідно дотримуватись наступних 

умов [4]: удосконалювання організаційної структури підприємства, яке 

дозволить чітко визначити функції й відповідальність керівників; чітка 

структуризація всіх процесів, визначення відповідальних за них осіб з 

метою автоматизації операцій і спрощення процесу бюджетування; 

стандартизація даних, яка налагодить їх спільне використання всіма бізнес-

одиницями підприємства; удосконалювання облікової системи, тому що 

вона є “постачальником” необхідних даних; інтеграція бюджетування з 

організаційною та інформаційною структурами підприємства, що 

дозволить підвищити ефективність всієї системи управління. 

В сучасних умовах господарювання, бюджетування на підприємстві 

стає більш динамічною, гнучкою системою, яка перебуває в тісному 

зв’язку з умовами функціонування підприємства. Бюджетування, на 

відміну від традиційних способів управління, може ефективно впливати на 

формування фінансових ресурсів, витрат та на фінансово-економічні 

результати діяльності [5]. 

Саме використання технології бюджетування, а зокрема за центрами 

відповідальності, дасть змогу управлінцям приймати вивірені та правильні 

рішення, а отже дозволить досягти оптимального співвідношення між 

величиною виробничих витрат та цілями підприємства. 
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THE SIGNIFICANCE OF BUSINESS ANALYSIS IN MANAGERIAL 

DECISION-MAKING AND STAGES OF ITS IMPLEMENTATION 

 

The functioning of the company in any business sector is accompanied by 

the registration and recording of all details of its activities, described with 

enormous data. It is reasonable to make optimal managerial decisions with the 

help of scientific methods that reflect the specific character of system 

performance. 

Analytical applications and databases intended to implement the intelligent 

way of business management (Business Intelligence, BI) are the most promising 

tools offered on the market of data processing and visualization technologies used 

for managerial decision-making. BI tools are designed (поміняла, бо 

повторюється це слово) for business performance measurement and managerial 

decisions assessment with an aim of securing the effectiveness of decision-

making process. The origin of BI technology inspired the origin of information 

analysis systems of new generation that include different data mining tools [1]. 

Applying Business Intelligence technologies allows enterprise to use 

effectively all the information that is recorded, and transform it into accurate 

business decisions and getting new knowledge about its capabilities and potential. 

The same technology is used in order to see the implicit, hidden patterns in 

consumer activity, the deepest reservoirs of knowledge about customer behavior, 

to provide an effective decision-making and to build a successful system of 

corporate governance [2]. 

The system of BI operates the main categories of applications that extract, 

sort, summarize and present selected data: spreadsheets, reporting, online 

analytical processing (as a modern to present BI analytics), dashboards, data 
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mining, process visualization, data warehousing and local information systems. 

These applications are used mostly together in a data processing system - which is 

defined as a software analytic process in corporate governance, and they also play 

a significant role in a process of providing managerial decision-making of the 

company. 

Baseline data, presented in forms of business intelligence applications, 

converts into information and knowledge of the business for effective decision-

making; providing information technology (methods and means) data collection 

and consolidation of information. In some ways, the introduction of the BI system 

in the company can be represented as a series of stages [3]: 
 

 

 
Cleaning and 

comparison of 

unstructured data 

Upload the aggregated data in 

machine format into the 

system 

Analysis of structured 

data in a common 

format 

Decision-making and forming 

an analytical report 
Changing business processes of the 

company by the request update data 

 

Fig. 1. The main steps of implementation of the BI enterprise’s system 
 

Characteristics of steps, mentioned above, play an essential role in providing 

BI technologies for managerial decision-making by visualization of management 

reporting - the presentation of accounting and analytical information in a manner 

which contributes to its best understanding of users. Visualization of statements 

means representation results of business intelligence analytics to business users of 

management information – company’s owners and founders [4]. 

The main role of business intelligence introduction is its capability to help 

business users to answer the question: how the business works, what to do to a 

business was faster, how to work with business in the future. Thus, BI set should 

operate with a minimum participation of analysts, generate analytical, statistical 

reports and dashboards, and provide access to data sources of various types. 

BI tools play an important role in securing the competitiveness of modern 

enterprises. A growing number of companies understand the necessity for BI tools 

usage with an aim of decision-making process optimization bearing in mind all 

the consequences of the global financial crisis problems, unstable state of the 

market and necessity for rational funds usage. 
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ISTOTNOŚĆ INFORMACJI ZE SPRAWOZDANIA W KONTEKŚCIE 

ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 

 

 Produktem finalnym transakcji dokonywanych w rachunkowości 

finansowej jest sprawozdanie finansowe.  Sprawozdanie to występuje w  formie 

zestawień informacji finansowych, pogrupowanych w odpowiednie kategorie 

ekonomiczne. Dane zawarte w sprawozdaniu dostarczają informacji o sytuacji 

majątkowej i finansowej, wynikach działalności oraz zmianach w nich 

zachodzących, które umożliwiają formułowanie ocen i opinii o kondycji 

przedsiębiorstwa oraz podejmowanie decyzji dotyczących dalszych działań 

podmiotu [2, s.12,14]. Ustawa o rachunkowości obliguje jednostki do rzetelnego 

i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej oraz wyniku finansowego, jest to 

jednocześnie główna zasada sporządzania sprawozdania finansowego.  

Głównymi użytkownikami sprawozdania są podmioty zewnętrzne, które 

potrzebują informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa, np. inwestorzy, 

kredytodawcy bądź organy podatkowe. Jednak również odbiorcy wewnętrzni 

stanowią dużą część użytkowników. Głównym odbiorcą wewnętrznym 

sprawozdania jest zarząd oraz kierownictwo przedsiębiorstwa, które poprzez 

informacje ze sprawozdania dokonują analiz oraz podejmują decyzje o 

przyszłych ścieżkach rozwoju przedsiębiorstwa [4, s. 370].  

Zarządzanie definiowane jest jako całokształt działań, skierowanych na 

realizację funkcji zewnętrznych i wewnętrznych jednostki przy zapewnieniu 

optymalnych efektów [1, s. 11]. Aby zarządzanie przynosiło oczekiwane efekty, 

zarząd przedsiębiorstwa musi uwzględniać w formułowanych opiniach i 

ocenach przeszłe działania oraz obecne wyniki finansowe podmiotu. Takie 

historyczne dane, umożliwiające dokonanie analiz zapewnia sprawozdawczość 

finansowa. 

Analiza wykorzystująca informacje ze sprawozdania, w swoim zakresie 

badań obejmuje wielkości ekonomiczne w ujęciu pieniężnym, w tym wyniki 

finansowe oraz ogólny stan finansowy przedsiębiorstwa. Jest to analiza ważna z 

punktu widzenia podejmowanych decyzji w przedsiębiorstwie [2, s. 35].  
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Sprawozdanie finansowe oraz jego analiza daje obraz dokonań 

kierownictwa jednostki, wywiązywania się z roli zarządczej, ochrony i 

przysparzania majątku, wypracowywania zysków, dbałości o interesy 

pracowników, rzetelności wobec kontrahentów i klientów, regulacji zobowiązań 

wobec kredytodawców oraz terminowego i rzetelnego rozliczania się z 

organami publicznoprawnymi [3, s.18]. Informacje te są niezbędne w 

prawidłowym i efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

Podsumowując, korelacja pomiędzy informacjami zawartymi w 

sprawozdaniu finansowym a efektywnym zarządzaniem w przedsiębiorstwie 

ukazuje istotność zawartych danych w sprawozdaniu, a co za tym idzie, 

podkreśla znaczenie prawidłowego i rzetelnego sporządzania sprawozdania.  
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INFLACJA JAKO JEDEN Z NAJISTOTNIEJSZYCH CZYNNIKÓW 

DEFORMUJĄCYCH WYNIKI ANALIZY FINANSOWEJ 

 

Ocena sytuacji majątkowo-finansowej przedstawia sobąbardzo złożony i 

skomplikowany proces. Stanowiąc podstawę do podejmowania decyzji 

finansowych obciążona jest przy tym ogromną odpowiedzialnością za faktyczną 

jakoś tych decyzji. Aby wynik finansowy był rzetelny i mógł być podstawą dla 

racjonalnego zarządzania, zakres przeprowadzanych badań należy rozszerzyć o 

analizę czynników deformujących uzyskany wynik. Do takich czynników 

można między innymi odnieść: inflację, recesję, niestabilność gospodarki, oraz 

niedoskonałość źródeł analizy. Celem tej pracy jest wyjaśnienie roli inflacji, 

jako jednego z najistotniejszych czynników wpływających na poprawność 

wyniku analizy finansowej.   

Inflacja jest zjawiskiem gospodarczym polegającym naspadku wartości 

pieniądza który jest miernikiem wyceny wartości składników majątkowych oraz 

kapitałów własnych, zobowiązań, a także przychodów, kosztów ich uzyskania i 

wyników finansowych przedsiębiorstw [1]. Inflacja oddziałuję na zmiany 

wielkości tych elementów, uniemożliwiając - bez eliminacji jej skutków – 

dokonania stosownej oceny w jakiej skali nastąpiły zmiany procesów realnych, 
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czy można odnotować wzrost i postęp, czy spadek i regres w danej dziedzinie 

występujew ujęciu rzeczywistym. Na przykład, dopiero po wyjaśnieniu wpływu 

inflacji można ocenić, czy zwiększenie wartości sprzedaży było spowodowane 

jej wzrostem w realnym ujęciu, albo czy nie doszło do zmniejszenia realnej 

wartości sprzedaży. To samo odnosi się i do wielkości osiągniętego zysku w 

danym okresie. Wzrost zysku w stosunku do poprzedniego okresu mógł być 

spowodowany postępem odzwierciedlającym zwiększenie efektywności 

gospodarowania w realnym ujęciu, ale również jego główną, a niekiedy jedyną 

przyczyną może być spadek siły nabywczej pieniądza.  

Dokonując oceny wpływu inflacji na kształtowanie się analizowanych 

wielkości ekonomicznych należy korzystać z indeksów zmiany cen, 

publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Te wskaźniki sąustalane w 

różnych przekrojach, odzwierciedlając na przykład zmiany poziomu cen 

konsumpcyjnych, cen realizacji w przemyśle; mogą odnosić się także do 

różnych odcinków czasu. Konieczny jest zatem dobór właściwego wskaźnika 

wzrostu cen w zależności od ocenianego zjawiska.  

Za najbardziej ogólny wskaźnik inflacji większość ekonomistów uważa 

wskaźnik zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych(CPI). Można go 

wykorzystywać przy ocenie takich syntetycznych wielkości jak zysk czy 

wielkośćkapitału. Natomiast już przy ocenie dynamiki sprzedaży i kosztów 

bardziej prawidłowe wyniki można uzyskać posługując się wskaźnikami inflacji 

obrazującymi zmiany cen realizacji w przemyśle, cen produkcji budowlano - 

montażowej (zależnie od charakteru produkcji), itd [2]. 

Analizującwpływ inflacji na formowanie się określonych wielkości trzeba 

uwzględnić, że jej oddziaływanie mierzone indeksami zmian cen nie jest 

równomierne. Na przykład inflacja wywiera stosunkowo szybki wzrost cen 

sprzedaży, stan należności i wpływy gotówki. Wolniej już jednak wpływ inflacji 

znajduje odbicie w poziomie kosztów, w skład których zalicza się m.in. zużycie 

materiałów nabytych znacznie wcześniej od momentu sprzedaży wyrobów, czy 

zużycie środków trwałych, obliczane według wartości początkowej nie zawsze 

aktualnej [3]. Może się też zdarzyć, że ogólny poziom inflacji wzrasta w innym 

tempie niż indywidualne poziomy cen.  

Wobec powyższego można wywnioskować że jednym z największych 

minusów analizy wskaźnikowej jest duża ilość zestawów tych wskaźników, 

które pretendują na role standardów. Dla tego dobór wskaźnikówprzede 

wszystkim uzależniony od celu, jakiemu służy analiza oraz kwalifikacji i wiedzy 

analityka. Dodatkowo jeszcze występuję brak uniwersalnych wzorów wartości 

wskaźników pozwalających na jednoznaczną ocenę igwarantujących właściwą 

interpretację wskaźników. Z tego powodu by  maksymalizować obiektywność 

oceny jako standardy stosuje się wyniki uzyskane w minionych okresach, 

średnie wyniki w gałęzi oraz wielkości planowane. 
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Reasumując można powiedzieć że uwzględnienie inflacja jest dość 

istotnym podczas dokonania analizy finansowej czy prognozy gospodarczej. Jest 

ona zjawiskiem w pewnym stopniu naturalnym którego nie da się wyeliminować 

z gospodarki. Z tego powodu jako zjawisko gospodarcze oprócz negatywnych 

skutków - jeżeli jest niska i umiarkowana - inflacja przynosi też i pewne 

wymierne korzyści. 
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АНАЛІЗ ЗМІН В ОПОДАТКУВАННІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
 

 Питання оподаткування заробітної плати завжди є актуальним, 

оскільки торкається як інтересів громадян, так і держави в цілому. 

Працівники зацікавлені у зростанні обсягу заробітної плати і мінімізації її 

оподаткування. В цей час як держава зацікавлена у збільшенні податкового 

навантаження, оскільки це джерелом наповнення бюджету і пенсійного 

фонду. 

До тепер 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, Усі нарахування та утримання здійснює підприємство, 

яке нараховує і виплачує заробітну плату та виконує функції податкового 

агента [3].  

Зміни в оподаткуванні оплати праці, на нашу думку, доцільно 

здійснювати системно і у контексті змін Податкового кодексу. Водночас 

запроваджені у 2016 році зміни мають точковий характер і орієнтовані на 

наповнення дохідної частини  бюджету країн [2]. Проведемо порівняльний 

аналіз змін в оподаткування заробітної плати у 2015 - 2016 рр. 

Перш за все, слід відзначити, що у 2016 році застосовується базова 

ставка 18%  до усієї суми бази оподаткування, незалежно від її розміру. 

Військовий збір  залишається без змін і сплачується у такому ж самому 

порядку. 

Базовий розмір податкової соціальної пільги зменшується до 50% 

розміру прожиткового мінімуму на 1 січня звітного податкового року. У 

2016 році це - 689 грн. 

Попри очікування, гранична сума доходу, яка даватиме право на 

застосування податкової соціальної пільги, не зміниться. Вона 

становитиме у 2016 році 1930 гривень [1].  

В контексті легалізації заробітних плат і спрощення оподаткування, в 

2016 році утримання ЄСВ з співробітників підприємств з усіх нарахувань 
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скасовано (2-3,6%), плаваючу ставку ПДФО 15% і 20% зведено до єдиної 

ставки 18% (табл. 1). Також нарахування ЄСВ на ФОП за рахунок 

роботодавця зменшено і зведено до єдиної ставки – 22% ( раніше ставка 

була в залежності від класу професійного ризику від 36,6% до 49,70%) [2]. 

Таблиця 1 

Порівняння моделі оподаткування заробітної плати у 2015-2016 рр. 

Модель оподаткування до 01.01.2016 Модель оподаткування після 01.01.2016 

1. Заробітна плата 

Ставки податку на доходи фізичних осіб:  

0% - для 0,5 розміру мінімальних місячних 

заробітних плат (609 грн.); надається для 

заробітних плат не вище 1 710 грн; 15% до 

10-кратного розміру мінімальних місячних 

заробітних плат (12 180 грн); 20% на суму 

перевищення 10-кратного розміру 

мінімальних місячних заробітних плат (12 

180 грн) 

1. Заробітна плата 

Ставки податку на доходи фізичних  

осіб: 0% - для 0,5 розміру мінімальної 

місячної заробітної плати (689 грн.); 

надається для заробітних плат не вище 1 

930 грн - у 2016 році; 18% - до розміру 

заробітної плати без обмеження 

2. Військовий збір 1,5% 2. Військовий збір 1,5%  

3. Доходи відмінні від заробітної плати та 

інвестиційного доходу – 20% 

3. Доходи відмінні від заробітної плати, 

дивіденди від неплатників податку на 

прибуток – 18% 

4. Інший дохід  

5% - дивіденди 

20% - інший інвестиційний дохід 

4. Інший дохід 

5% - дивіденди 

18% - інший інвестиційний дохід, в тому 

числі проценти по депозитах 

5. Оподаткування пенсій - 15% від 

"мінімалки" (якщо розмір пенсій вище 3 654 

гривень) 

5. Оподаткування пенсій - 15% від 

"мінімалки" (якщо розмір пенсій вище 4 

134 гривень) 
 

Отже, в  результаті проведеного аналізу виявлено, що запроваджена у 

2016 році модель оподаткування заробітної плати є прогресивнішою 

порівняно з попередньою. Водночас сумнівно, що в результаті її 

запровадження вдасться позбутися такого негативного явища як тінізація 

заробітної плати. На нашу думку, запропонована модель оподаткування 

заробітної плати може бут ефектвною за умови справедливого 

перерозподілу  податкового навантаження між платником податку та 

податковим агентом та формуванні чесних  взаємних  стосунків між 

державою та суспільством. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІВНЯ ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВ НА 

ФІНАНСОВИЙ СТАН ДЕРЖАВИ 

 

Рівень стабільного економічного та стійкого фінансового 

функціонування і розвитку підприємств реального сектора економіки та 

національної економіки загалом значною мірою залежить від ефективності 

функціонування фінансового сектора, головним структурним елементом 

якого виступає банківська система. Варто зазначити, що сплата податків 

банківськими установами безпосередньо впливає на стан фінансово-

кредитної системи держави, взаємовідносини банків з НБУ, на умови 

кредитування господарюючих суб’єктів і фізичних осіб та параметри 

надання їм низки інших банківських послуг. 

У діяльності банків актуальним є питання закладеного у державну 

податкову політику рівня їх оподаткування. Проведені нами дослідження 

свідчать про те, що в економічній літературі рівень оподаткування 

оцінюється за двома підходами. За першим підходом рівень сучасного 

опода-ткування банків визначається недостатнім, а тому необхідним 

вважається збільшення податкового навантаження. За другим підходом 

рівень оподаткування банків визнається надмірним, а тому 

обґрунтовуються мотиви зниження податкового наван-таження на цей 

сегмент економіки. Основною метою цих змін виступає аргументація 

потреби мобілізації їхніх ресурсів у реальну економіку. 

Зниження податкового навантаження на банки дозволяє впливати на 

такі параметри банківської діяльності: здешевлення банківських продуктів, 

зниження ставок і тарифів на послуги, стимулювання розвитку конкуренції 

у банківській сфері. 

Проте, у деяких країнах використовується й диференційований 

підхід до оподаткування банків. Зокрема, застосовується нижча ставка 

податку на прибуток в тому разі, коли банк систематично спрямовує 

прибуток не на виплату дивідендів, а на збільшення капіталу, 

кредитування реального сектора економіки, розвиток діяльності за 

кордоном [1]. 

Безперечно, недооцінка стимулюючого впливу у податковій системі 

будь-якої країни і податковий тиск на банківський сектор спричиняють 

витоки капіталу за кордон. У сучасних міжнародних оглядах наводиться 
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низка прикладів виводу капіталу міжнародними компаніями з банків 

окремих країн. Фінансові аналітики, крім інших причин, відзначають 

вплив перегляду принципів оподаткування у цих країнах. 

Система оподаткування повинна розглядатися не лише як засіб 

вилучення до бюджету грошових коштів, а як спосіб регулювання 

діяльності комерційних банків. Мета оподаткування банків повинна 

полягати в тому, щоб вони залишалися великими, економічно сильними 

платниками податків, надійним джерелом доходів бюджету. Основне 

завдання податкового впливу на діяльність комерційних банків на 

сучасному етапі полягає в переорієнтації вкладень банків у реальний 

сектор економіки, а не в спекулятивні інструменти банківської діяльності 

(міжбанківське кредитування, ринок цінних паперів, валютні цінності).  

Проаналізувавши результати діяльності банківського сектору за 

останні три роки,  можна стверджувати, що банки, хоч і є досить великими 

суб’єктами господарювання, фактично не сплачують податок на прибуток 

підприємств (табл. 1) [2].  

Таблиця 1 

Доходи і витрати банків України  

Показники 01.01.2014 р. 01.01.2015 р. 01.01.2016 р. 

Доходи 168 888 210 201 199 193 

Витрати 167 452 263 167 265 793 

Чистий прибуток(збиток) 1 436 -52 966 -66 600 

 

Як бачимо, на початок 2015 року спостерігається різке збільшення 

витрат банків, а також зростаюча збитковість. Таким чином, по факту 

банківський сектор випадає з числа продуктивних платників податків і не 

виконує очікуване з огляду на їх оборот фіскальне навантаження [3] .  

Як повідомляє НБУ, банківський сектор залишатиметься збитковим 

протягом всього 2016 року. Наявність проблемної заборгованості 

вимагатиме суттєвого доформування резервів під активні операції, а отже 

повернення до прибуткової діяльності очікується лише у 2017 році [4]. 

Враховуючи все вищесказане доцільно знизити податок на прибуток 

банків, отриманий від надання довгострокових кредитів на розвиток 

виробництва. Отже, варто сформувати таку систему оподаткування банків, 

яка стимулювала б їх на збільшення частки кредитів, що видаються 

реальному сектору економіки, що призведе до зростання доходів 

кредитних організацій і через податки позитивно позначиться на 

дохідності бюджетів різних рівнів. 

Це повинно супроводжуватись суттєвим зниженням ставок податку 

на прибуток суб’єктів підприємницької діяльності, отриманого від 

реалізації продукції від розширення виробництва чи створення нового 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2
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виробництва за рахунок кредитів комерційних банків. З одного боку, ми 

втрачаємо кошти від податку на прибуток, але з другого, отримуємо 

податок на додану вартість чи податок на доходи фізичних осіб у зв’язку з 

розширенням виробництва, зростанням обсягу реалізації продукції і 

залученням нових трудових ресурсів, яке зумовить витрати на оплату 

праці, а для держави – податкові надходження. 

Ефективність різноманітних заходів, які здійснюються в рамках 

реалізації державної податкової політики, визначається зворотною 

реакцією банків, як платників податків, оскільки практично всі дії, 

застосовані законодавством в сфері податкових відносин, впливають на 

процес прийняття економічних рішень у фінансовому управлінні. Оскільки 

Податковим кодексом передбачено для банків диференційовані податкові 

режими для певних ситуацій, доцільно застосовувати різні методи для 

обчислення податкової бази, а також використовувати податкові пільги 

щодо пріоритетних напрямів діяльності. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Фінансовий стан підприємства – це результат, який досягається при 

взаємодії всіх елементів фінансових відносин на підприємстві. Він 

залежить від багатьох факторів – платоспроможності, ліквідності, 

http://sta.gov.ua:8080/%20control/uk/publish/article?%20art_id=232361
http://sta.gov.ua:8080/%20control/uk/publish/article?%20art_id=232361


151 

фінансової безпеки, структури, наявності міжнародних відносин, 

стабільності розвитку тощо [2]. Головна мета оцінки аналізу фінансового 

стану – пошук стабільних правильно прорахований розрахунків як основи 

для стабільного функціонування підприємства. В ході аналізу: 

1) досліджується ліквідність, рентабельність і фінансова стійкість; 

2) оцінюється положення підприємства на фінансовому ринку; 

3) визначається ефективність використання фінансових ресурсів; 

4) досліджується надійність і платоспроможність тощо [1].  

В ході господарської діяльності нерідко виникають ситуації, коли 

фінансовий стан може похитнутися. За допомогою фінансового аналізу 

можна виявити такі проблеми:  

1) помилки в управлінні грошовими коштами; 

2) дефіцит грошових коштів; 

3) помилки в розрахунках.  

В таких випадках підприємства повинні проробити фінансово-

економічну стратегію,  правильно організувати структуру фінансового 

відділу, проробити фінансове планування тощо. Проте ці дії – направлені 

на виправлення проблем, а не на їх подальше усунення чи перешкоду 

повторюваності.  

 Серед усіх проблем дефіцит грошових коштів – являється 

найпоширенішою. Виникає він як правило із-за важкості в розрахунках. 

Як відомо, незначна частина грошових коштів припадає на грошовий 

прибуток (так звані “живі гроші”), а інша частина має форму капіталу, на 

який приходяться розрахунки бартеру, взаємозаліку, вартісних різниць 

основних засобів тощо. Тобто дефіцит виникає при неправильному 

розрахунку вартості неліквідних засобів і при накопиченні боргів.  

Одним із чинників, що викликає проблеми, є допущення помилок 

керівником. Це трапляється із-за відсутності нормального планування і 

чіткого контролю за грошовими коштами. Це призводить до збільшення 

боргів, періоду їх повернення, не контрольованості руху коштів, 

допущенню штрафів тощо. Ці помилки в свою чергу викликаються або за 

рахунок внутрішніх чинників (неефективні дані маркетингової служби, 

помилки в процедурах аналізу, відсутність чи дуже слабкий контроль за 

фінансами, помилки в фінансовому плані, недоробки), або за рахунок 

зовнішніх чинників (використання недостовірної інформації, 

використання важких форм розрахунків, нестабільність ринку, 

відсутність прогнозів рівня попиту тощо).   

До проблем слабкого планування можна віднести:  

– слабкий недороблений план, низька ступінь деталізації 

– неврахування руху грошових коштів;  
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– відсутність прогнозу на майбутні вкладення (відсутність планового 

балансу); 

– помилки у формах складання плану, проведених розрахунках [3]; 

Тобто, із вище зазначених проблем зрозуміло, що основний наслідок 

– неефективність використання грошових коштів і наявного капіталу. 

Для вирішення проблем підприємствам слід: 

1) проробити чіткий окреслений план, в якому будуть відображені 

прогнози, чіткі інформативні розрахунки, варіанти вкладення, 

підвищення рентабельності тощо; 

2) прорахувати можливі ризики (створити резервний капітал), 

попередивши цим втрату контролю над грошовими засобами; 

3) періодично просліджувати рух капіталу в динаміці за різні етапи 

діяльності компанії; 

4) аналізувати стан фінансування й забезпеченості капіталом; 

5) розгляд і підготовка до різних ситуацій ризику; 

6)  розробка прогнозів на зміну курсу [4]. 

Таким чином при правильному плануванні можна запобігти 

виникненню помилок. При аналізі грошових потоків можна визначити 

шляхи їх найефективнішого використання. При збільшенні долі власного 

капіталу підприємець здатний швидко відреагувати на зміни в умовах 

ринку, а використовуючи запозичені кошти, підприємство показує себе як 

гнучке і таке, що викликає довіру. Слід лише достатньо приділяти уваги 

деталям, що не тільки призведене до покращення фінансового стану 

підприємства, але й при правильному використанні принесе додаткові 

прибутки.  
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стану підприємства – стаття // [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://knowledge.allbest.ru/finance/2c0a65635b3ad69a4d43a88521206c26_0.ht

ml. 
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ПОНЯТТЯ, НЕОБХІДНІСТЬ ТА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

  Для більш чіткого розуміння поняття фінансової безпеки 

підприємства та його ролі необхідно звернути увагу на те, що фінансова 

безпека є частиною системи економічної безпеки. У конкретному випадку 

можна навіть зробити висновок про те, що фінансова безпека підприємства 

є частиною фінансової безпеки регіону, яка, у свою чергу, входить у  

фінансову безпеку держави. 

 Фінансова безпека підприємства – це такий його фінансовий стан, 

який характеризується, по-перше, збалансованістю і якістю сукупності 

фінансових інструментів, технологій і послуг, що використовуються 

підприємством; по-друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз; по-

третє, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати 

реалізацію його фінансових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами 

фінансових ресурсів; по-четверте, забезпечувати ефективний і сталий 

розвиток цієї фінансової системи.[3] 

Усі підприємства в ринкової економіці знаходяться в умовах 

конкурентної боротьби, в якій будь-який непередбачуваний результат 

може привести до краху або фінансової кризи підприємства. Це зумовлює 

потребу в формуванні і використанні ефективних інструментів своєчасного 

управління господарською діяльністю підприємства. Засоби діагностики і 

методи фінансового стану є їх складовою частиною, здатні забезпечити 

завчасне попередження і подолання кризового стану, які негативно 

впливають на фінансову безпеку і рентабельність роботи установи.  

Діагностика загроз фінансової безпеки передбачає моніторинг 

факторів, визначаючих стійкість фінансово-економічного становища на 

короткострокову або середньострокову перспективу, а також показників 

оцінки рівня економічної безпеки, визначення критичних значень. 

Адекватність оцінки економічної безпеки підприємства залежить від 

правильного вибору вимірювачів прояву загроз або системи показників 

для моніторингу [1].  

У випадку діагностики відносно простих і добре вивчених 

економічних систем дослідники спираються на вже відомі сформовані 
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закони їх організацій та функціонування, об’єктивність яких підтверджена 

експериментом та практикою. В якості готового інструмента для 

вирішення аналітичних задач відповідного рівня рекомендується раніше 

отримана формальна модель(система рівнянь, формула). Відповідно для 

аналізу важких, не досконало вивчених або тих, що постійно змінюються, 

соціально-економічних об’єктів є неефективним використання раніше 

отриманих формалізованих знань і способів вирішення аналітичних задач, 

оскільки з їх допомогою неможливо знайти оптимальне рішення.  

Важливою функцією управління є прийняття рішень. Прийняття 

неоптимальних рішень у виробничих ситуаціях значно уповільнює темп 

розвитку та зменшує долю можливостей установи, що в свою чергу 

зменшує фінансову безпечність, і чим важча ситуація, тим більші 

втрати [2].  

Цілком зрозуміло, що не можна обмежити інструментарій діагностики 

розрахунком кількісного вимірника першопричин, в основі має лежати 

метод прийняття рішень. Слід аналізувати не тільки процеси, які 

забезпечують фінансову сторону підприємства, але і операційні складові 

бізнесу, пов’язані з основною діяльністю. Першопричинами, які впливають 

на рентабельність або збитковість підприємства, здатність його оплачувати 

по рахункам кредиторів і зниження рівня фінансової безпеки є переважно 

неправильне управлінське рішення. Метод прийняття рішень може суттєво 

впливати на фінансову безпеку установи, будь-яке управлінське рішення 

тягне за собою позитивні або негативні наслідки і тому фінансова 

діагностика неможлива без використання цього методу.  

Отримана інформація корисна тим, що вона дає можливість 

сформувати три основні завдання управління фінансовою безпекою 

підприємства:  

- збільшення попиту на продукцію;  

- зниження собівартості;  

- підвищення ефективності стратегічного планування і оперативного 

регулювання.  

Отже, умови забезпечення фінансової безпеки підприємства такі: 

- високий ступінь гармонізації й узгодження фінансових інтересів 

підприємства з інтересами оточуючого середовища та інтересами його 

персоналу; 

- наявність на підприємстві стійкої до загроз фінансової системи, яка 

спроможна забезпечувати реалізацію: фінансових інтересів, місії і 

завдань; 

- збалансованість і комплексність фінансових інструментів і 

технологій, які використовуються на підприємстві; 
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- постійний і динамічний розвиток фінансової системи (підсистеми) 

підприємства. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГУЛЮВАННЯ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ТА БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

Регулювання обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється за 

допомогою нормативних документів затверджених чинним 

законодавством. Створені комерційні установи керуються Господарським 

кодексом України , метою їх діяльності є одержання прибутку. Бюджетні 

установи повинні звертатись до положень Бюджетного кодексу України. 

Бюджетні установи є неприбутковими. Кожному із названих суб’єктів 

притаманна власна специфіка діяльності, тому нормативна база для 

організація бухгалтерського обліку буде різна. Незважаючи на це, етапи та 

прийоми ведення бухгалтерського обліку для бюджетних та комерційних 

установ залишаються однаковими . 

Розрізняють такі етапи облікового процесу: спостереження, 

вимірювання, групування і систематизацію та узагальнення. Для кожного 

етапу можна виділити окремі прийоми бухгалтерського обліку, такі як 

документування, інвентаризація, оцінка та калькулювання, бухгалтерські 

рахунки, подвійний запис, баланс, звітність.  

Спостереження або виявлення господарських операцій здійснюється 

шляхом документування та інвентаризації. Для підприємств нормативною 

базою при проведенні інвентаризації є Наказ Міністерства фінансів 

України “Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань” від 
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02.09.2014 № 879, для бюджетних установ – Наказ ГУДКУ “Інструкція з 

інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей 

балансу бюджетних установ” від 05.10.2005 №184. Документування 

регламентується Наказом МФУ “Положення про документальне 

забезпечення записів у бухгалтерському обліку” від 24.05.95 №88. 

Наступним етапом є вимірювання, що відбувається через оцінку та 

калькулювання. Оцінка розкривається в обліковій політиці бюджетної чи 

комерційної установи з врахуванням затверджених стандартів , положень 

та інструкцій з бухгалтерського обліку. Щодо калькулювання, то 

комерційні установи керуються положеннями П(с)БО 16 “Витрати”. 

Бюджетні установи складають кошторис, тому, беруть до уваги Методичні 

рекомендації щодо розрахунку рівня фінансового забезпечення 

функціонування відповідної установи.  

Реєстрація, групування і систематизація господарських операцій 

відбувається за допомогою рахунків бухгалтерського обліку та подвійного 

запису. Нормативною базою для підприємства є Наказ МФУ “Про 

затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про 

його застосування” від 30.11.99 № 291, для бюджетної установи - Наказ 

МФУ “План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ” від 

26.06.13 № 611.  

Завершальним етапом є підсумкове узагальнення, тобто формування 

балансу і складання фінансової звітності. Комерційні установи керуються 

НП(С)БО1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” з додатками. Для 

бюджетних установ затверджено Наказ МФУ “Порядок складання 

фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів” від 24.01.12 № 44.  

На cьогодні ключовим напрямком реформування обліку та звітності є 

перехід в державному та комерційному секторі на національні стандарти, 

які відповідають міжнародним стандартам. Слід мати на увазі, Міжнародні 

стандарти (МСБО) мають рекомендаційний характер і є міжнародним 

орієнтиром гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності в усьому світі [4].  

Отже, ведення бухгалтерського обліку в бюджетних та комерційних 

установах має відмінні та спільні риси. Суттєва різниця виникає через 

встановлення мети діяльності цих суб’єктів. Комерційні установи 

працюють для отримання економічного ефекту (прибутковості), а 

бюджетні установи у своїй більшості для досягнення соціальних цілей. 

Щодо загальних понять та етапів облікового процесу то для обох суб’єктів 

вони однакові. Це підтверджує й міжнародна практика.  
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО 

РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Потреба розвитку та підвищення надійності і ефективності 

внутрішнього контролю на малих, середніх та великих підприємствах на 

сьогоднішній час в Україні зумовлена такими причинами: наявність 

поточних проблем, зумовлених економічною кризою у світі та в 

Україні,розширення бізнесу, посилення конкурентної боротьби між 

підприємствами – на державному рівні; ускладнення організаційної 

структури підприємств, необхідність у ефективній взаємодії відповідних 

служб підприємства, потреба належного функціонування та стабільного 

розвитку системи бухгалтерського обліку, потреба своєчасного отримання 

керівництвом підприємства та іншими користувачами об’єктивної та 

достовірної інформації про фінансово-господарську діяльність 

підприємства для прийняття управлінських рішень – на рівні підприємства. 

Система внутрішнього контролю на підприємстві створюється задля 

забезпечення надійності, дієвості, безпеки здійснюваних операцій та 

захисту від можливих потенційних помилок та порушень. 

Cутністьконтролю полягає не лише у виявленні проблем, що виникають, та 
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їх ліквідації, а й у впровадженні різноманітних заходів для запобігання 

подібних ситуацій у майбутньому [3]. 

Питанням і проблематикою організації внутрішнього контролю на 

підприємствах займались такі науковці як: Ковтун Т.В., Мельник М.В., 

Бутинець Т.А., Воронко Р.М., Зянько В.В. та інші. Проте, проблема 

організації внутрішнього контролю, зокрема на малих підприємствах 

(враховуючи їх обмежені фінансові та трудові ресурси) залишається не до 

кінця розкритою. Різняться й погляди науковців, щодо визначення самого 

поняття “внутрішнього контролю”. 

Так, Ковтун Т.В. зазначає що: “Внутрішній контроль – це процес, 

спрямований на досягнення стратегічних довгострокових цілей компанії, 

що і є результатом дій керівництва з планування, організації, моніторингу 

діяльності компанії в цілому та її окремих підрозділів”. Для початку 

ставлять конкретні цілі як в цілому, так і для кожного структурного 

підрозділу, далі забезпечують ефективну систему документування та 

звітності, розподілу повноважень і контролю поточної діяльності [4]. 

Однак Мельник М.В. розглядає внутрішній контроль, як форму 

зворотного зв’язку, за допомогою якого орган управління організації 

отримує необхідну інформацію про дійсний стан керованого об’єктата 

реалізує управлінські рішення [5]. 

Цікавим є твердження Бутинець Т. А., що “внутрішній контроль – це 

постійна, щоденна робота, яка унеможливлює допускання зловживань і дає 

можливість використовувати ресурси підприємства, включаючи людський 

капітал, на його користь відповідно до прийнятих планів, а також захищає 

інтереси працюючих у відповідності до умов колективного договору” [1]. 

Тобто, досліджуючи ефективність роботи служб внутрішнього 

контролю, можна оцінити наскільки вона справляється і які заходи 

використовує щодозловживання службовим становищем, невиконання або 

неякісним виконанням службових обов’язків; неправильною оцінкою 

собівартості продукції, операцій з виробництва чи реалізації з точки зору 

доцільності й економічності. 

Важливу роль у системі внутрішнього контролю, як стверджує 

Воронко Р.М., відіграє рівень кваліфікації кадрівта регулярне підвищення 

їх професійного рівня. Для того, аби контроль був ефективним та зручним 

у використанні необхідно встановлювати прогресивні технічні та 

програмні бази систем внутрішнього і поточного контролю, які б 

забезпечували можливість точного і своєчасного отримання необхідних 

даних. Це дозволить керівництву здійснювати постійний моніторинг 

діяльності, виявляти стратегічні напрями розвитку підприємства, а також 

контролювати економічну доцільність здійснення господарських операцій 

та ефективність використання ресурсів, які є у його розпорядженні [2]. 
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Отже, внутрішній контроль повинен здійснюватись на кожному 

підприємстві, адже він гарантуватиме успішність здійснення господарської 

діяльності, виявлення і усунення недоліків, вирішення проблемних питань, 

які виникають у процесі функціонування підприємства, прийняття 

оптимальних рішень щодо подальшої діяльності організації. Тому, якщо 

керівництво має на меті зростання ефективності діяльності підприємства, 

удосконалювати його роботу, внутрішній контроль як фактор розвитку 

дасть можливість дійти до бажаних результатів. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

 

Стабільність банківського сектора в сучасних умовах залишається 

однією із ключових проблем в Україні. Зокрема, економічна криза, яка 

охопила більшість галузей економіки, вплинула і на банківський сектор, 

уразливість якого визначена такими факторами:  
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- кредитний ризик чи ризик погіршення банківських активів;  

- частковий відтік депозитів з банків, що зумовило виникнення ризику 

ліквідності;  

- зниження рентабельності внаслідок зменшення доходів банків;  

- обмеження доступу українських банків на міжнародні фінансові 

ринки [1, 7].  

Разом з тим фінансова криза виявила низку проблем у діяльності 

багатьох банків України. Серед них такі:   

- неоптимальна організація бізнес-процесів банку;   

- відсутність стратегії розвитку в умовах кризи;   

- недостатній контроль за концентрацією та якістю кредитного 

портфеля;   

- відсутність стандартизованої технології по роботі з проблемними 

позичальниками;   

- недосконала система оцінки відсоткового, валютного ризиків і 

ризику ліквідності;   

- неефективне фінансове планування і бюджетний контроль [1, 8].   

Сьогодні найголовнішою проблемою розвитку як банківської системи, 

так і фінансового ринку в цілому є те, що банківська система майже не 

проводить активних операцій на кредитному ринку. Це дає підстави 

стверджувати, що вона належним чином не виконує функцію фінансового 

забезпечення сталого економічного розвитку. Причин такої ситуації 

фахівці та експерти вже назвали  не мало, але, на наш погляд, – це високі 

банківські ризики на вітчизняному фінансовому ринку. Сьогодні за 

офіційною статистикою біля 12 % кредитів класифіковано як прострочені, 

однак у портфелі кожного банку є доволі високий відсоток пролонгованих 

кредитів на основі “зм’якшення умов кредитних договорів” або умов 

кредитування. Фінансово-економічна криза, в яку першою ввійшла 

банківська система, продемонструвала, що на кредитному ринку кредитор 

має потребу в розширенні наявної інформації про позичальника, наявність 

тіньового бізнесу робить неможливим відрізнити фірму з високим 

ступенем ризику від надійного позичальника. Це призводить до того, що 

позичкові кошти часом не находять шляху до підприємств з достатньо 

високими інвестиційними можливостями. Тобто кредити отримують 

підприємства, які є ненадійними позичальниками, що гальмує розвиток 

економіки. Слабка законодавча база не дає можливості кредитору 

відслідковувати виконання окремих умов кредитних договорів. Таким 

чином, кредитор не має можливості знизити свої ризики, тому зменшує 

кредитні потоки, а економіка не отримує коштів, що зменшує її 

зростання [2, с. 99].  
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Сучасний стан економіки потребує відтворювального розвитку 

підприємств, що вимагає тісної взаємодії з банками – отримання кредитів, 

нових форм розрахунків тощо. Деякі кроки у цьому напрямку банки 

повинні робити самостійно – відновлювати інструменти кредитного ринку, 

втілювати нові, прогресивні форми розрахунків в економіці. Наприклад, 

введення кредитних ліній, які повинні доповнюватися накопичувальними 

вкладами, депозитами, поширення акредитивних форм розрахунків, 

лізингу.  

Щоб ефективно функціонувати в умовах кризи, банкам необхідно 

мобілізувати всі свої ресурси як для забезпечення повернення виданих 

кредитів, так і для покращення кредитного портфеля. В умовах фінансової 

кризи, коли залучення ресурсів на зовнішніх ринках є проблематичним, 

підвищення рівня капіталізації шляхом злиття може бути виправданим, 

оскільки це підвищує ефективність управління фінансовими потоками, 

оптимізує витрати та знижує ризики для банківських інституцій [2, с. 101].  

Провідні банки однією із необхідних умов для “виживання” в період 

кризи вбачають удосконалення ризик-менеджменту. Політика банків має 

базуватися на використанні багатовекторного підходу до кредитної 

стратегії і ризиків. Необхідно також приділити увагу автоматизації 

банківської діяльності, зокрема кредитуванню, що дасть змогу значно 

прискорити всі бізнес-процеси, а також зменшити вплив людського 

фактора на прийняття рішень, знизити витрати на персонал та ін.  

Регулювання банківської діяльності має бути більш жорстким. Дуже 

важливо визначити “правила гри” на подальший етап розвитку 

банківського сектора саме зараз, коли з’являються перші ознаки оптимізму 

на світових фінансових ринках. До того ж регулювання має бути 

ризикорієнтованим, тобто враховувати систему моніторингу зовнішніх і 

внутрішніх ризик-факторів, що дасть змогу знизити ймовірність потрясінь 

на фінансових ринках. 

 Банки потребують додатковий капітал не лише як джерело покриття 

витрат у період зростання проблемних активів, але і як базу для 

подальшого зростання. Разом з тим без “подовження”, диверсифікації і 

підвищення стабільності ресурсної бази банків неможливо досягти 

стійкого розширення активних операцій. Щодо кредитування, то для його 

відновлення слід використовувати систему економічних 

стимулів [3, с. 119].  

На наш погляд, з метою вдосконалення функціонування банківської 

системи України доцільно здійснити такі заходи:  

- стимулювати банки до більш активного управління проблемними 

кредитами, використовуючи європейські схеми побудови моніторингу та 

підтримку з боку НБУ;  
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- активізувати маркетингову діяльність, враховуючи сучасний стан 

ринку;   

- підвищити якість підготовки банківських працівників;  

- здійснити швидке удосконалення інформаційних технологій для 

впровадження нових банківських продуктів;  

- забезпечити валютну стабілізацію шляхом недопущення значних 

курсових стрибків;   

- надавати синдиковані кредити, що підвищить якість кредитного 

портфеля банків, дасть змогу видавати великі кредити з меншим рівнем 

ризику. 

 

Література 

1. Дзюблюк О. Проблеми підвищення рівня капіталізації банків в 

Україні в період ринкової трансформації економіки // Вісник 

Тернопільського економічного університету. – 2010. – Вип. 2. – С. 7–19. 

2. Клюско Л.А. Забезпечення фінансової стабільності банків в умовах 

фінансової нестабільності / Л.А. Клюско // Актуальні проблеми економіки. 

– 2011. – № 10 (100). – С. 97–105. 3. Мирончук В.М. Оцінка внутрішньо-

системних складових формування стану фінансової стійкості банків / 

В.М. Мирончук // Науковий вісник Буковинської державної фінансової 

академії: зб. наук. праць. – Чернівці: Технодрук, 2011. – №2 (19): 

Економічні науки. – С. 113-125. 

 

 

Дроздовська Н. Б., 

студ. гр. ЕОАм-23, 

Національний університет “Львівська політехніка”. 

Науковий керівник – Литвиненко Н. О., 

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

 

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Необхідною передумовою одержання достовірної інформації щодо 

формування собівартості продукції суб’єкта господарювання є науково 

обґрунтований процес її калькулювання. Забезпечення належного 

калькулювання собівартості продукції неможливе без дослідження 

законодавчо-нормативної бази на якій ґрунтується його здійснення. 

Вищевикладене засвідчує актуальність теми та обумовлює мету 

дослідження, яка полягає в аналізі діючого нормативно-правового 
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забезпечення калькулювання собівартості виробництва будівельних матеріалів 

та розробці рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення методичних 

підходів до процесу калькулювання відповідно до потреб підприємств, що 

виробляють будівельні матеріали. 

Дослідження питань нормативно-правового забезпечення 

калькулювання собівартості продукції можна знайти у працях таких науковців 

як Ф.Ф. Бутинець, М. І. Скрипник, В. В. Сопко, Л. К. Сук, Н. М. Ткаченко, 

М. Г. Чумаченко, В. Г. Швець та інші. Проте окремі питання щодо 

нормативно-правового забезпечення процесу калькулювання собівартості 

будівельних матеріалів доцільно розглянути детальніше. 

Законодавчо-нормативне забезпечення обліку та калькулювання 

собівартості продукції – сукупність національних й міжнародних нормативно-

правових актів, затверджених Президентом, Верховною радою, Міністерством 

фінансів України, іншими міністерствами, відомствами та органами влади 

різних рівнів, а також окремо кожним суб’єктом господарювання. 

Номенклатура статей витрат собівартості виробництва будівельних 

матеріалів чинним законодавством не регламентується, оскільки методичні 

рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у 

промисловості [1] містять загальні положення щодо регулювання 

бухгалтерського обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості 

продукції без врахування специфіки діяльності підприємств, що 

виробляють будівельні матеріали [2], а відповідно до П(С)БО 16 “Витрати” 

підприємство самостійно формує перелік статей калькуляції, керуючись 

нормами цього ж П(С)БО. 

Зважаючи на те, що переробна промисловість стосується виробництва 

різних видів продукції, то, на нашу думку, не коректно застосовувати одні й ті 

ж методичні рекомендації загалом для переробної галузі, а рекомендовано 

розробляти їх, виходячи зі специфіки бізнес-процесів кожного із видів 

виробництва переробної галузі відповідно до КВЕД-2010. Облікову 

регламентацію калькулювання собівартості продукції доцільно фіксувати в 

Методичних рекомендаціях з формування собівартості виробництва (за 

видами готової продукції). Структуру методичних рекомендацій з формування 

собівартості виробництва будівельних матеріалів наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Структура методичних рекомендацій з формування собівартості 

виробництва будівельних матеріалів  
Назва розділу Характеристика 

Загальні положення 
Розкриття сутності та призначення 
документа 

Класифікація витрат підприємств, що 
виробляють будівельні матеріали 

Перелік усіх видів витрат за 
класифікаційними ознаками 

Групування витрат за економічними 
елементами 

Класифікація економічно однорідних витрат 
за їх видами 
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Назва розділу Характеристика 
Групування витрат виробничої 
собівартості виготовлених 
будівельних матеріалів за їх видами та 
за статтями калькуляції 

Перелік та склад статей калькулювання 
виробничої собівартості виготовлених 
будівельних матеріалів за їх видами 

Методи обліку витрат і 
калькулювання виробничої 
собівартості продукції 

Характеристика сукупності методів обліку 
витрат та калькулювання собівартості 
продукції 

Складання планової калькуляції на 
продукцію 

Послідовність планування витрат на 
виробництво; методика розрахунку планової 
собівартості продукції за статтями витрат 

Зведений облік витрат на виробництво 
продукції та складання звітної 
калькуляції 

Узагальнення за об'єктами обліку витрат, на 
основі яких складаються калькуляції 
фактичної виробничої собівартості 

Порядок відображення інформації 
щодо собівартості продукції у 
фінансовій звітності, порядок її 
подання і розкриття 

Якісні та кількісні характеристики 
фінансової звітності, спосіб її подання 

 

Впровадження Методичних рекомендацій з формування собівартості 

виробництва будівельних матеріалів за їх видами сприятиме уникненню 

застосування нормативно-правових актів, які лише частково відповідають 

сучасним умовам функціонування підприємств переробної галузі-виробників 

будівельних матеріалів, що, своєю чергою, ускладнює процеси контролю за 

витратами та формуванням собівартості продукції. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Одним із важливих засобів боротьби за дотримання економії та 

покращення фінансово-господарської діяльності державного підприємства 

є інвентаризація як спосіб фактичного контролю стану грошових коштів і 

товарно-матеріальних цінностей.  

Бухгалтерський облік кредиторської заборгованості може бути 

ефективним тільки за умови правильного відображення господарських 

операцій у регістрах бухгалтерського обліку, записи в яких відповідають 

фактичному стану засобів та джерел їх утворення. Проте, якщо виникають 

сумніви в правильності ведення бухгалтерського обліку, то забезпечити 

достовірність показників обліку і запобігти можливим відхиленням 

покликана інвентаризація [2]. 

Інвентаризаційна комісія перевіряє документацію кредиторської 

заборгованості, встановлює наявність договорів, перевіряє розрахункові 

документи та документи, що служать підставою для їх оприбуткування. 

При інвентаризації кредиторської заборгованості застосовуються 

типові форми документів. Бланки інвентаризаційних описів, акти 

інвентаризації, порівняльні відомості можуть бути заповнені як від руки, 

так і комп’ютерними засобами. Помилки повинні виправлятись шляхом 

закреслення неправильних записів і написання зверху правильних. 

Виправлення мають бути підтверджені підписами всіх членів 

інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальних осіб. В 

інвентаризаційному описі найменування цінностей та їх кількість 

подається за номенклатурою та в одиницях виміру, прийнятих в обліку [1]. 

Документальне забезпечення проведення інвентаризації кредиторської 

заборгованості має певні етапи: 

- підготовчий (Графік проведення інвентаризації, Наказ про створення 

інвентаризаційної комісії, Наказ про проведення інвентаризації); 

- технічно-документальний (Акти інвентаризації); 

- порівняльно-аналітичний (Порівняльні відомості, Відомості 

результатів інвентаризації); 

- заключний (Протокол інвентаризаційної комісії). 
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Документальне оформлення порівняльно-аналітичного та заключного 

етапу базується на підставі даних технічно-документального, тому 

зупинимося на характеристиці саме цих документів. 

Дані про суми заборгованостей, підтверджених і не підтверджених 

актами звірок, включаються в Акт інвентаризації розрахунків із 

покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами форми 

№ инв-17, затвердженої Постановою № 241. Акт складається на підставі 

довідки, яка містить найменування й адреси дебіторів і кредиторів, суму 

заборгованості, за що вона числиться, з якого часу, на підставі яких 

документів. Якщо виявлено заборгованість із простроченим строком 

позовної давності, у довідці вказуються особи, винні в пропущенні цього 

строку [1]. 

На рахунках розрахунків кредиторами повинні залишатися тільки 

узгоджені суми. Якщо до кінця звітного періоду не вдалось усунути 

виниклі розбіжності або невстановлені розбіжності, то розрахунки з 

кредиторами показуються кожною зі сторін у своєму балансі в сумах, які 

виходять з їх бухгалтерських проведень і визнані нею вірними [2].  

Результати інвентаризації розрахунків інвентаризаційна комісія 

заносить до інвентаризаційного опису. Оформлені інвентаризаційні описи 

й акти здаються до бухгалтерської служби, де їх перевіряють і порівнюють 

фактичну наявність зобов’язань підприємства з даними у відповідних 

регістрах бухгалтерського обліку. До акта інвентаризації розрахунків 

додається довідка про кредиторську заборгованість, щодо якої термін 

позовної давності минув. 

Отже, інвентаризація забезпечує достовірність бухгалтерської 

інформації, а отже, і життєздатність системи бухгалтерського обліку. Чим 

краще поставлена організація документального забезпечення 

інвентаризаційної роботи, тим вище життєздатність системи 

бухгалтерського обліку, її роль і значення в здійсненні управління і 

внутрішнього контролю. 

 

Література 

1. Герман Я.Ю. Облік кредиторської заборгованості: вітчизняний і 

зарубіжний досвід / Я.Ю. Герман. – Донецьк: ДонНУЕТ. – 2013. – С. 21-26. 

2. Шарманська В. М. Судова бухгалтерія  / В. М. Шарманська – К : Центр 

учбової літератури, 2014. – 454 с. 

 

 



167 

Кучерявенко І.В., 

студ. гр. 2Бс, 

Херсонський національний технічний університет. 

Науковий керівник – Стефанович Н.Я., 

ст. викладач кафедри обліку і аудиту 

 

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ 

ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

 

Наявність власного капіталу є підґрунтям створення та розвитку 

бізнесу. Величина власного капіталу є основним показником для оцінки 

фінансового стану підприємства. Забезпечення належної організації 

бухгалтерського обліку складових власного капіталу створює передумови 

для ефективного функціонування суб’єктів підприємництва. 

Законність здійснення операцій з власним капіталом регламентується 

чинним законодавством України і визначається на основі нормативно-

правових документів. На наш погляд, рівні нормативного забезпечення 

обліку власного капіталу можна схематично представити у вигляді 

ієрархічної таблиці (табл. 1). 

Таблиця 1 

Система нормативно-правового  

забезпечення обліку власного капіталу 
№ Назва документа Загальна характеристика 

Національні нормативно-правові акти 

1 Господарський кодекс 
визначає майнові основи господарювання, 

корпоративні права і відносини 

2 Податковий кодекс 
оподаткування операцій з корпоративними 

правами 

3 
Закон України “Про управління 

об'єктами державної власності” 

відносини, пов’язані з управлінням 

корпоративними правами держави 

4 
Закон України “Про господарські 

товариства” 

визначає поняття і види господарських  товариств, 

правила їх створення, діяльності, а також  права  і  

обов'язки їх учасників та засновників 

5 
Закон України “Про бух.облік та 

фінансову звітність в Україні”  

визначає правові засади регулювання,  організації, 

ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності в Україні 

6 
Закон України “Про банки і 

банківську діяльність” 

визначає структуру банківської системи, 

економічні, організаційні і правові засади 

створення, діяльності, реорганізації і ліквідації 

банків 

7 
Закон України “Про акціонерні 

товариства” 

визначає порядок створення, діяльності, 

припинення, виділу акціонерних товариств, їх  

правовий статус, права та обов'язки акціонерів 

8 
Закон України “Про цінні папери і 

фондовий ринок” 

регулює відносини, що виникають під час 

розміщення, обігу цінних  паперів  і  провадження  

професійної  діяльності на фондовому ринку 

9 
Закон України “Про державне 

регулювання  ринку цінних паперів 

визначає правові засади здійснення державного 

регулювання  ринку  цінних паперів  та  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/185-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/185-16
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№ Назва документа Загальна характеристика 

в Україні” державного  контролю за випуском і обігом 

цінних паперів  

10 
Закон України “Про депозитарну 

систему України” 

визначає правові засади функціонування 

депозитарної системи України, встановлює 

порядок реєстрації та підтвердження прав на 

емісійні цінні папери та прав за ними у системі 

депозитарного обліку цінних паперів 

11 

Закон України “Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні” 

визначає правові засади  здійснення  оцінки  

майна,  

майнових  прав  в Україні, забезпечення створення 

системи незалежної оцінки майна з метою захисту 

законних інтересів держави та інших суб'єктів 

правовідносин у питаннях оцінки  майна, 

майнових прав  

Національні положення бухгалтерського обліку 

1 
НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до 

фінансової звітності”  

визначає вимоги щодо надання інформації про 

власний капітал в звітності 

2 П(С)БО 13 “Фінансові інструменти” 

визначає методологічні засади формування в 

обліку інформації про інструменти власного 

капіталу та її розкриття у фінансовій звітності 

3 
П(С)БО 21 “Вплив змін валютних 

курсів”  

визначає оцінку вкладів засновників для 

підприємств, статутний капітал яких формується у 

іноземній валюті  

4 
П(С)БО 25 “Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємництва” 

визначає вимоги щодо надання інформації про 

власний капітал в звітності суб’єктів малого 

підприємництва 

5 

П(С)БО 7 “Основні засоби”, П(С)БО 

8 “Нематеріальні активи”, П(С)БО 9 

“Запаси” 

визначають оцінку внесків засновників до 

статутного капіталу 

Інструкції, положення державного рівня 

1 

Інструкція про застосування плану 

рахунків бух. обліку  активів, 

капіталу зобов’язань і господарських 

операцій підприємств і організацій 

встановлює призначення і порядок ведення 

рахунків бухгалтерського обліку для 

узагальнення інформації про наявність і рух 

власного капіталу  

2 
Методичні рекомендації щодо 

облікової політики підприємства 

надають рекомендації щодо формування 

облікової політики підприємства 

3 
Методичні рекомендації щодо 

заповнення форм фінансової звітності 

розглядають питання розкриття інформації за 

статтями звіту про фінансовий стан, звіту про 

сукупний дохід, звіту про рух грошових коштів, 

звіту про власний капітал. 

4 
Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів 

регулює склад, порядок і строки розкриття на 

фондовому ринку регулярної, особливої 

інформації, інформації про проведення загальних 

зборів емітентами цінних паперів, інформації, що 

міститься в проспекті емісії, а також регулює 

строки та перелік інформації, що підлягає 

оприлюдненню на власному веб-сайті. 

 

Перший рівень – національні нормативно-правові акти, які мають 

найвищу юридичну силу, а саме: Господарський, Податковий кодекси та 

Закони України, які регулюють питання оподаткування корпоративних 

прав, порядку формування і зміни власного капіталу, випуску і розміщення 

акцій та оцінки вкладів засновників.  
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Другий рівень – положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які 

встановлюють методологічні засади розкриття інформації про власний 

капітал в фінансовій звітності та оцінки вкладів засновників. 

Третій рівень – інструкції, рекомендації, положення державного рівня, 

які розглядають порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку 

складових власного капіталу, елементи облікової політики щодо власного 

капіталу, розкриття інформації про корпоративні права.  

На макрорівні нормативно-правове забезпечення бухгалтерського 

обліку власного капіталу можна представити як піраміду з трьох рівнів. 
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НАПРЯМИ КОНТРОЛЮ  

ДОХОДІВ І ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Фінансово-господарська діяльність в ринкових умовах вимагає 

правильних та ефективних управлінських рішень. У свою чергу 

ефективність управлінських рішень неможлива без ефективної системи 

контролю, а отже контроль, як функція управління, потребує постійного 

прогресивного розвитку на основі наукового підходу. 

У фінансовому результаті віддзеркалюється прогресивність технології 

та організації виробництва, ефективність управління, особливості 

діяльності підприємства, і саме ці фактори визначають якість та обсяг 

виготовленого і реалізованого продукту, його собівартість, рівень 

реалізаційних цін, дохід та прибуток [1]. 

Справедливим є підхід Романів Є.М., Мороз А.С., Корягіна М.В., 

Хом’яка Р.Л. щодо питань контролю фінансового результату діяльності 

підприємства. Раціонально і ефективно побудована система контролю 

повинна включати наступні етапи контролю результатів діяльності: 
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контроль визначення прибутку від реалізації продукції (робіт, 

послуг); контроль визначення суми прибутку до оподаткування; контроль 

визначення величини податку на прибуток, що належить сплаті до 

бюджету; контроль визначення і розподіл чистого прибутку, що залишився 

у розпорядженні підприємства [2]. 

Основними напрямами контролю операцій з визначення фінансового 

результату операційної діяльності виступають перевірка правомірності 

отримання доходів від здійснення операцій з реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) та іншої операційної діяльності, контроль обсягів реалізації 

готової продукції, виконаних робіт (послуг) через оцінку виконання планів 

з обсягу реалізованої продукції, оцінювання та визнання доходів і 

фінансових результатів від операційної діяльності на основі використання 

методів арифметичного контролю та порівняння сум первинних 

документів і облікових реєстрів, перевірка правильності відображення 

доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) через зіставлення 

даних Звіту про фінансові результати та інформації з Головної книги. А 

також  контроль інших операційних доходів та операційних витрат через 

використання методів арифметичної і нормативної візуальної перевірки 

та контроль правильності визначення фінансових результатів від 

операційної діяльності через застосування арифметичного контролю: 

валовий прибуток (збиток), збільшений на суму інших операційних 

доходів і зменшений на суму адміністративних витрат, витрат на збут та 

інших операційних витрат [3]. 

Враховуючи велику кількість проблемних питань щодо виявлення 

порушень, доцільно виділити декілька методик, які б доповнювали одна 

одну.  

На першому рівні - проведення детальної перевірки - перевірки 

виявляють загальні недоліки. Доцільно вивчити, які заходи вживають з 

контролю правильності оцінки фінансового результату. Отримана 

інформація формує загальну уяву про стан роботи щодо відповідності 

даних фінансового результату реальному стану і дозволяє вибрати 

наслідки подальшої перевірки. 

На другому рівні - застосування контролюючих дій - слід застосувати 

прийоми, які вкажуть на можливість конкретних порушень. Такими 

ознаками можуть бути відхилення фактичних даних від очікуваних або 

прогнозних величин. 

На третьому рівні - виявлення недоліків в роботі підприємства та 

оцінка результатів - здійснюється детальна перевірка ділянки, суттєвих 

зловживання або порушення. 

Дослідивши питання контролю фінансового результату операційної 

діяльності підприємства можна сказати, що підприємство для того щоб 
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досягнути поставлених задач, які ставить керівництво, має здійснювати 

внутрішній контроль на підприємстві. Щодо питання удосконалення 

контролю, то результати досліджень провідних науковців свідчать про 

необхідність удосконалення системи внутрішнього контролю на 

підприємствах. 
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ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ НЕПРИБУТКОВИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Неприбуткові організації в сучасних умовах вирішують широкий 

спектр соціально-економічних проблем та завдань шляхом надання 

просвітніх, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для 

суспільного споживання, надання благодійної допомоги, послуг із 

створення системи соціального самозабезпечення громадян та інших цілей 

тощо. В зв’язку з цим постають питання правового регулювання їх 

діяльності, особливостей сплати податків та формування звітності. 

Для визнання організації, установи чи підприємства неприбутковими, 

суб’єкти господарювання мають відповідати вимогам, що наведені у 

п.п.133.4.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), а саме: 
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−  бути створеними та зареєстрованими в порядку, встановленому 

законами, що регулюють діяльність відповідних неприбуткових 

організацій; 

−  установчими документами визначено заборону на розподіл 

отриманих доходів (прибутку) або їх частини серед засновників, членів 

такої організації, працівників, членів органів управління та інших 

пов'язаних з ними осіб; 

−  установчими документами передбачено передачу активів однієї або 

кільком неприбутковим організаціям або зарахування до доходів бюджету 

у разі припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, 

поділу або реорганізації); 

−  внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ 

та організацій. 

Відповідно до наведених критеріїв до неприбуткових організацій 

можуть відноситися (п.п. 133.4.6 ПКУ): бюджетні установи, громадські 

об'єднання, політичні партії, релігійні організації, благодійні організації, 

пенсійні фонди, житлово-будівельні кооперативи, об'єднання 

співвласників багатоквартирних будинків, асоціації власників житлових 

будинків, а також творчі спілки, спілки, асоціації та інші об'єднання 

юридичних осіб, дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-

будівельні) кооперативи (товариства), професійні спілки, їх об'єднання, а 

також організації роботодавців та їх об'єднання; інші юридичні особи, 

діяльність яких відповідає зазначеним вище вимогам. 

Неприбуткові організації, що включені до Реєстру до набрання 

чинності Закону, зобов'язані до 1 січня 2017 привести свої установчі 

документи у відповідність із нормами Закону та в цей же термін надати 

копії цих документів контролюючому органу. За відповідності таких 

документів неприбуткові організації включаються в новий Реєстр. Після 1 

січня 2017 року, неприбуткові організації, які не привели в відповідність 

свої установчі документи виключаються з Реєстру.  

Згідно затверджених змін до ПКУ, доходи неприбуткових організацій 

використовуються виключно для фінансування витрат на утримання такої 

неприбуткової організації, реалізації цілей (завдань) і напрямків діяльності, 

визначених її установчими документами.  

Тепер неприбуткові організації зобов'язані надавати скорочену 

фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, а 

також звіт про використання доходів (прибутку) за формою, затвердженою 

Фіскальної службою у терміни, передбачені для подання податкової 

декларації з податку на прибуток (до 01 червня наступного року). 

Інформація, яка міститься в цих звітах, буде використовуватися для 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих 
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органів. Контролюючий орган має право самостійно обчислювати 

податкові зобов'язання неприбуткової організації впродовж терміну 

позовної давності, а також проводити звірки господарських відносин між 

платниками податку на прибуток і неприбутковими організаціями для 

отримання податкової інформації. 

Якщо неприбуткова організація використовує свої доходи не за 

цільовим призначенням, вона зобов'язана: 

1) не пізніше 20 числа місяця (якщо припадає на вихідний — 

наступного робочого дня), наступного за місяцем, у якому порушено 

вимоги неприбутковості, подати звіт про використання доходів (прибутків) 

неприбуткової організації за період від початку року по місяць порушення 

вимог і в ньому прописати суму прибутку, розраховану виходячи із суми 

нецільового використання доходу; 

2) із наступного місяця після порушення щоквартально до кінця року 

подавати декларацію з податку на прибуток із розрахованою сумою 

податку на прибуток — на загальних підставах і сплачувати їх упродовж 

40 днів по закінченні звітного кварталу; 

3) із наступного року подавати декларацію з податку на прибуток за 

підсумками року та не сплачувати щомісячних авансових внесків. 

Встановлення контролюючим органом факту використання 

неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, аніж 

передбачені установчими документами, є підставою для виключення такої 

організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування 

податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних 

санкцій і пені відповідно до норм ПКУ.  

Таким чином, податковим законодавством встановлено основні 

вимоги щодо здійснення діяльності неприбуткових організацій, установ чи 

підприємств. 
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ФОРФЕЙТИНГ ЯК ФОРМА КРЕДИТУВАННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Проаналізовано, що протягом останніх років українська економіка 

характеризується значними обсягами взаємних неплатежів між суб’єктами 

господарювання. У практиці вітчизняних експортерів і банків форфейтинг 

знаходиться на початковому рівні запровадження, а тому недостатньо 

приділяється увага розробкам окремих положень та питань форфейтингу, 

як формі кредитування зовнішньоекономічних операцій підприємства. 
Визначено, що актуальність розвитку форфейтингових відносин в 

Україні зумовлена станом розрахунків та наявних боргових зобов’язань. 
Для вирішення проблеми неплатежів залучають інструменти форфейтингу. 

Форфейтинг – це кредитування експорту шляхом купівлі без обороту на 

продавця комерційних векселів, інших боргових вимог у 

зовнішньоторговельних операціях; форма трансформації комерційного 

кредиту в банківський. Тобто, форфетування – це купівля зобов’язань, які 

виникають в процесі здійснення експортних операцій, погашення яких 

припадає на будь-який час у майбутньому на безповоротній основі 

[1, с. 152]. 

Охарактеризовано, що форфейтинг є найбільш ефективний для 

великих підприємств, які переслідують мету акумуляції грошових коштів 

для реалізації довгострокових і дорогих проектів зовнішньоекономічній 

діяльності. 

Розглянуто, що суб’єктами форфейтингової операції є:  

- експортер (продавець);  

- імпортер (покупець);  

- форфейтер (банк);  

- гарант [2, с. 322]. 
Досліджено, що позитивними сторонами форфейтингу є те, що 

операція вигідна для експортера, оскільки не несе ризику за неповернення 

зобов’язання, точніше оформляється без права регресу; швидке отримання 

готівки, що дозволить реінвестувати кошти у новий процес виробництва, а 

також зменшить суму кредиторської заборгованості за товари; відсутність 

потреби на інкасацію дебіторської заборгованості та її обслуговування, 
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тобто проведення активної політики стягнення; секретність, тобто 

нерозкритість інформації даної форфейтингової операції, що призведе до 

зменшення ризиків; тривалість кредитування – угода може тривати від 180 

днів до 10 років, тобто максимальний термін вже є довгостроковим 

кредитуванням [3, с. 209]. 

Наведено недоліки форфейтингу з боку експортера: висока вартість; 

ймовірність того, що експортер зможе знайти гаранта або аваліста, який 

відповідає вимогам форфейтора; необхідність підготовки документів 

таким способом, щоб на експортера не було регресу у разі банкрутства 

гаранта або аваліста; необхідність знання законодавства країни 

імпортера [2, с. 322]. 

Розглянуто, що існує міжнародна форфейтингова асоціація – IFA. 

Вона є всесвітньою асоціацією торгівлі для комерційних компаній, 

фінансових інститутів і посередників, які займаються 

форфейтингом [3, с. 209]. 

Проаналізовано основні завдання членів IFA – ведення прибутково і 

безпечно форфейтингового бізнесу. Важливим є те, що її членом є також і 

Україна в особі ПАТ “Креді Агріколь Банк”. В Україні банк має сильні 

позиції на ринку авто та споживчого кредитування, успішно просуває 

зарплатні проекти, кредитує купівлю житла на первинному та вторинному 

ринках, залучає депозити, здійснює випуск та обслуговування платіжних 

карток, грошові перекази та низка інших послуг для приватних осіб, 

включаючи страхування. 

Окреслено, що серед послуг, що надає ПАТ “Креді Агріколь Банк” 

корпоративним клієнтам е наступні: 

- фінансування оборотних активів; 

- фінансування під гарантії іноземних експортних кредитних агентств 

(COFACE, Hermes та інших агентств); 

- фінансування спільно з ЄБРР і МФК; 

- дисконтування векселів для отримання більш привабливих умов для 

торгівлі; 

- передекспортне і постекспортне фінансування; 

- фінансування дистриб'юторів і постачальників [3, с. 210]. 

Підсумовуючи представлений матеріал, можна зробити висновок про 

те, що розвиток українського ринку операцій форфейтингу стримується 

віднесенням України до країн з високим ризиком інвестицій. На даний 

момент в Україні немає обставин, які сприяли б застосуванню такої 

сучасної форми кредитування експорту, як форфейтинг. Залишається 

сподіватись, що українські підприємства нарощуватимуть свій потенціал, 

набуватимуть конкурентоспроможності, а українські банки на основі цього 

надаватимуть у майбутньому новий для нашої країни вид банківського 
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кредитування – форфейтування, що широко використовується у зарубіжній 

банківській практиці для експортерів. 
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ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА 

ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ  

 

Ідеальна податкова система не функціонує в жодній країні світу, тому 

що просто не існує моделі податкової системи, яка позбавлена будь-яких 

недоліків. Громадяни країни завжди незадоволені тим, що повинні 

сплачувати податки, але оскільки держава не в змозі ефективно 

функціонувати за відсутності податкового механізму, вона повинна 

створити такі умови, які не будуть руйнівними для добробуту її громадян. 

Адже податки – це одна із форм вирівнювання доходів юридичних і 

фізичних осіб, з метою досягнення соціальної справедливості та 

економічного розвитку. Тому теоретики і практики працюють над тим, аби 

створити таку податкову систему, яка б забезпечила оптимальне 

конкурентне середовище  для бізнесу, а також одночасно  була ефективним 

фіскальним інструментом. 

У процесі переходу економіки України на ринкові умови 

господарювання постає складна проблема вдосконалення відносин між 

державою та платниками податків. Це пояснюється тим, що сутність, мета 

підприємництва, а також економічна основа суспільства перейшли на 

інший рівень. Податки повинні слугувати не тільки джерелом отримання 
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доходів бюджету, а й виступати найважливішим інструментом 

податкового регулювання економіки. Крім того, на сьогоднішній день 

зростає відповідальність за соціально-економічні наслідки прийнятих 

управлінських рішень у сфері оподаткування [1, c. 125]. 

Незважаючи на те, що проблема податкового регулювання активно 

обговорюється вітчизняною науковою спільнотою практично впродовж 

усіх років незалежності, окремі її аспекти до кінця не з'ясовані. Для 

забезпечення розвитку економіки України, пожвавлення підприємницької 

діяльності необхідно створити податкову систему, яка поряд із 

забезпеченням державних доходів буде спроможною ефективно 

здійснювати регулюючу функцію. Запровадження спеціальних 

інструментів податкового регулювання, покликаних стимулювати 

підприємницьку діяльність, доцільне лише у контексті загального 

реформування податкової системи країни [2, c. 12]. 

 Сутність та принципи державного податкового регулювання 

розглядались у роботах В. Т. Александрова, В. І. Бачинського, 

Н. С. Вітвіцької, П. К. Германчука, М. В. Корягін, П. О. Куцика, М. Ю. Чік 

та ін. Метою їхнього дослідження є розкриття основних проблем 

податкового регулювання та обґрунтування шляхів їх вирішення. 

 Податкове регулювання – цілеспрямований вплив держави на 

учасників економічних відносин шляхом використання засобів та 

інструментів податкової політики. В основі використання оподаткування 

як одного з найважливіших важелів економічної політики держави лежить 

властива податкам і системі оподаткування в цілому регулювальна 

функція. 

Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих недоліків, 

які є системними. По-перше, витрати платників на виконання вимог 

податкового законодавства лишаються надмірно високими. 

По-друге, відсутність стабільного регулювання оподаткування, а 

діюча нормативно-правова база непрозора та заплутана. 

По-третє, багаторазове оподаткування (оподатковуються дохід, 

додана вартість, справляються акцизний збір та ін.), ставки деяких 

податків, переважно фіскальний характер податкової системи створюють 

несприятливі умови для підприємництва та стримують економічну 

активність [3, с. 225]. 

До того ж прийняття Податкового кодексу є дещо поспішним, а тому і 

зміст його потрібно постійно удосконалювати. Надзвичайно актуальним 

завданням вирішення питань, які потребують наукових досліджень, є 

розробка принципів кодифікації податкового законодавства і 

удосконалення податкового механізму. 
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Для розв’язання цих та багато інших проблем податкової політики 

необхідно реалізовувати наступне: підтримка не конкретних підприємств, 

а підприємництва, зокрема податкова підтримка розвитку малого бізнесу; 

створення однакових умов роботи для всіх; низькі податки, які будуть 

сплачуватись усіма; податкове стимулювання ефективної зайнятості 

населення; захист податкової політики від некомпетентності та 

лобіювання. 
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ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 

РАХУНОК ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

Економічна ситуація, що склалася в Україні в останні роки спонукає 

як юридичних так і фізичних осіб – підприємців шукати нові шляхи 

ефективного ведення підприємницької діяльності. Тим, хто вирішив 

ризикнути та зайнятися бізнесом, необхідно досконало володіти 

інформаційною базою галузі, чітко стежити за змінами законодавства та 

розвитком технологій, оскільки інноваційність мислення дозволить не 

тільки залишитися на плаву, але й стати успішними у своїх починаннях. 

На перших кроках створення підприємства засновників очікують 

значні фінансові затрати. Розмір статутного фонду (для приватного 

підприємства та товариства з обмеженою відповідальністю) повинен бути 

не менше 100 мінімальних заробітних плат, а на сьогодні це становить 

145000 грн. Вирішенням цієї проблеми є внесення прав інтелектуальної 

власності до статутного капіталу, яке дозволить, по-перше, скористатися 

правами, що надані законодавством у цій сфері, а по-друге, значно 

зменшити витрати при реєстрації підприємства. У такому випадку 
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постають завдання щодо правильного оформлення та подальшого 

володіння, користування та розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності [1]. 

Порядок і джерела формування статутних капіталів залежить від типу 

підприємства і форми власності, на базі якого воно функціонує. В Україні 

права підприємств різних форм власності та типів закріплені у чинному 

законодавстві. Зокрема, статтею 13 Закону України “Про господарські 

товариства” передбачена можливість використання нематеріальних активів 

при формуванні статутних капіталів нових господарських товариств [2]. 

Отже, інтелектуальну власність можна вносити до статутного капіталу 

замість майна, грошей та інших матеріальних цінностей, для чого 

необхідна лише добра воля всіх засновників.  

Використання інтелектуальної власності в статутному капіталі 

дозволяє: 

- сформувати значний за своїми розмірами статутний капітал без 

відволікання коштів й забезпечити доступ до банківських кредитів і 

інвестицій, використовуючи інтелектуальну власність як об’єкт застави 

нарівні з іншими видами майна; 

- амортизувати інтелектуальну власність у статутному капіталі і 

замінити її реальними коштами, включаючи амортизаційні відрахування на 

собівартість продукції, тобто капіталізувати інтелектуальну власність; 

- авторам і підприємствам – власникам інтелектуальної власності – 

стати засновниками (власниками) при організації дочірніх і самостійних 

фірм без відгалуження коштів. 

Статутний капітал може бути сформований лише правами, які є 

відчужуваними та мають грошову оцінку (ст. 13 Закону “Про господарські 

товариства”) [2]. Цивільний Кодекс України визначає два види прав 

інтелектуальної власності: майнові та особисті немайнові права. У ч. 3 ст. 

424 кодексу визначено, що лише майнові права інтелектуальної власності 

можуть бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи [3]. 

Майнові права суб’єкта права інтелектуальної власності складають 

серцевину права інтелектуальної власності. Саме заради них у більшості 

випадків створюються об’єкти творчої діяльності, вони визнані товаром та 

не відрізняються від прав власності на річ. 

У ст. 420 ЦК наведено перелік об’єктів права інтелектуальної 

власності, найпопулярнішими є винаходи, корисні моделі, промислові 

зразки, торговельні марки. Для того, щоб захистити себе від можливих 

недобросовісних дій власника прав на об’єкт інтелектуальної власності, 

товариству вигідно одержати ці права у повному обсязі (виключну 

ліцензію). Такий крок буде вигідним як підприємству, так і власнику, 
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оскільки в той час, коли всі будуть вносити кошти чи майно до статутного 

капіталу, власник же використає свою інтелектуальну працю [1]. 

Процедура внесення об’єктів інтелектуальної власності до статутного 

фонду підприємства не становить значних зусиль. Потрібно отримати 

документ на об’єкт інтелектуальної власності, оскільки тільки він надає 

право користуватися ним. Після отримання правовстановлюючого 

документа засновнику товариства потрібно передати об’єкт 

інтелектуальної власності підприємству. Це можливо зробити шляхом 

підписання акта прийому-передачі майнових прав, у якому буде 

зазначений об’єкт інтелектуальної власності та на яку суму він оцінений. У 

цьому документі закріплені правові основи передачі майнових прав 

підприємству. Далі потрібно у статуті підприємства вказати вид вкладу у 

вигляді об’єкта інтелектуальної власності та вказати його вартість [1]. 

Після оформлення усіх процесуальних моментів та проведення 

державної реєстрації підприємства об’єкт інтелектуальної власності стає 

його власністю. А це означає, що тепер підприємство в особі його 

керівного органу розпоряджається майновими правами. 

Вважаємо, що з вирішенням наведених проблем, особливо на 

законодавчому рівні, інтелектуальний потенціал України буде ефективно 

використовуватися, а законодавче регулювання даного питання з часом 

досягне максимального рівня правомірності, і підприємці матимуть змогу 

більш широко та ефективно використовувати наявні в їх розпорядженні 

об’єкти інтелектуальної власності для формування статутного капіталу. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ПДВ В УКРАЇНІ 

 

Сьогодні доходи державного бюджету України майже повністю 

сформовані із податкових надходжень. Найбільш вагомим при цьому є 

податок на додану вартість (ПДВ). 

ПДВ – це непрямий податок, який є включеним до ціни товарів (робіт, 

послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до 

державного бюджету здійснює продавець (податковий агент). 

У світі першим, хто висловив ідею про ПДВ був Вільгельм Сіменс у 

1918 році, проте протягом кількох десятків років цю ідею не було втілено у 

життя. Довів цей задум до робочого вигляду французький економіст Моріс 

Лоре у 1954 році. Сьогодні цей податок використовується майже у всіх 

країнах світу, адже дозволяє відносно легко наповнити бюджет країни. 

Варто зазначити, що однією із умов членства країн у ЄС є запровадження 

податку на додану вартість [1]. 

В Україні запровадження цього податку почалось із прийняття Закону 

України “Про податок на добавлену вартість” від 20.12.1991. У цей період 

ставка податку становила 28%. Закон характеризувався низкою недоліків, а 

саме відсутністю чіткого механізму бюджетної компенсації, завеликою 

кількістю податкових пільг.  

На початку 1993 року Декретом КМУ “Про податок на добавлену 

вартість” ставку було знижено до 20%. Але за підсумками першого 

кварталу 1993 року з’ясувалося, що стягнення ПДВ за новою ставкою не 

може забезпечити достатні надходження до бюджету держави, внаслідок 

чого 15 травня 1993 року її було підвищено до 28%. Постановою 

Верховної Ради України від 31.05.1995 ставку ПДВ знову зменшено до 

20% [2]. 

У 1997 році був прийнятий новий Закон України “Про податок на 

додану вартість”. Ним було внесено зміни до податкового обліку, а саме: 

необхідність подання податкової накладної і внесення до книг обліку, за 

даними з них необхідно було заповнювати податкові декларації. Варіант 

Закону у період з 1997 року по 2011 рік змінювався десятки разів, що 

викликало критичні зауваження від підприємців України. 
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У 2011 усі податкові норми були об’єднані в єдиний правовий 

документ (Податковий кодекс України), згідно з яким усі податкові 

накладні реєструються у Єдиному реєстрі податкових накладних. 

На сьогодні існують такі ставки ПДВ: 

– 20% – базова ставка (з 1 січня 2014 року базова ставка мала 

становити 17%, проте ці зміни не відбулись); 

– 7% – ставка на лікарські засоби та медичні вироби; 

– 0% – на операції з вивезення товарів за межі митної території 

України та окремі операції на території України) [3]. 

Серед тенденцій в еволюції ПДВ в Україні доцільно виділити 

тенденцію до зменшення податкового тягаря за рахунок: 

– звуження кола платників податку (ст. 197 ПКУ передбачено ряд 

операцій, які звільняються від оподаткування); 

– зниження ставки; 

– запровадження відшкодування з бюджету від’ємної різниці між 

сумою податкових зобов’язань платника і сумою податкового кредиту. 
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КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У даній роботі розглянуто підсистему контролю як складову системи 

обліково-аналітичного забезпечення управління підприємства з 

урахуванням того, що контроль є однією з основних функцій управління.  

 Контроль (від лат. controle – перевірка) є однією з найважливіших 

функцій управління, а його сутність можна розкрити через такі його 

основні тлумачення: по-перше, це дії, пов’язані з перевіркою, 

контролюванням; по-друге, одна з найважливіших функцій державного 
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управління, суть якої полягає у перевірці виконання законів, постанов, 

указів, рішень тощо; по-третє, елемент управління економічними 

об’єктами і процесами, що полягає у спостереженні за об’єктом (процесом) 

з метою перевірки відповідності реального стану діяльності підприємства 

нормативним та інструктивним документам. 

 Внесок у формування системної концепції контролю (зокрема і 

внутрішньогосподарського), методологічних, теоретичних та 

організаційно-практичних аспектів організації та здійснення контролю 

зробили такі відомі українські та чужоземні науковці, як Р. Адамс, 

В. Д. Андрєєв, М. Г. Бєлова, С. М. Бичкова, М. Т. Білуха, В. В. Бурцев, 

Ф. Ф. Бутинець, Т. А. Бутинець, Н. Г. Виговська, Л. В. Дікань, Н. І. Дорош, 

В. Б. Івашкевич, Є. В. Калюга, Г. І. Козлова, Є. О. Кочергін, 

А. М. Кузьмінський, М. В. Мельник, Є. В. Мних, Л. В. Нападовська, 

С. М. Петренко, О. А. Петрик, В. І. Подольський, М. С. Пушкар, 

Дж. Робертсон, В. С. Рудницький, В. Я. Савченко, В. В. Сопко, 

Л. В. Сотникова, В. О. Шевчук та інші. 

 Система обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємства об’єднує три взаємопов’язаних елементи: підсистему 

облікового забезпечення, підсистему аналітичного забезпечення та 

підсистему контролю [1]. Визначаючи місце підсистеми контролю у цій 

системі, необхідно враховувати, що контроль (як і планування, 

організування, мотивування та регулювання) є однією з основних функцій 

управління, реалізація якої дає змогу керівництву підприємства оцінювати, 

наскільки правильними є його управлінські рішення, а також визначати 

потребу в здійсненні певних коректив у процесі реалізації цих рішень 

[2, с. 137]. Специфікою підсистеми контролю в системі обліково-

аналітичного забезпечення управління підприємства є те, що в цій 

підсистемі реалізується контроль:  

– по-перше, за правильністю організації підсистем облікового та 

аналітичного забезпечення та за достовірністю інформації, яку вони 

генерують;  

– і, по-друге, за економічним об’єктом (підприємством) та за 

процесами, що відбуваються на ньому. 

 Отже, роль підсистеми контролю в системі обліково-аналітичного 

забезпечення системи управління підприємства значно ширша, ніж просто 

контроль за організацією та станом бухгалтерського обліку. Вона реалізує 

не тільки суто контрольні функції, а й функції контролінгу чи 

управлінського обліку.  

Найвдаліше сутність системи внутрішнього контролю розкрито у 

[3, с. 389]. Автори цієї праці під такою системою розуміють “сукупність 

внутрішніх правил і процедур контролю, запроваджених власниками та 
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(або) керівництвом підприємства для забезпечення стабільного й 

ефективного його функціонування, дотримання внутрішньої корпоративної 

політики, збереження та раціонального використання активів 

підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, перевірки 

точності й повноти обліку, своєчасної підготовки фінансової інформації”. 

Від ефективності та дієвості системи внутрішнього контролю значною 

мірою залежить інформаційне забезпечення прийняття управлінських 

рішень.  

У результаті дослідження встановлено, що підсистема контролю є 

складовою системи обліково-аналітичного забезпечення менеджменту 

підприємства, в якій реалізується контроль як за достовірністю інформації, 

яку генерують підсистеми облікового та аналітичного забезпечення, так і 

за економічним об’єктом та процесами, що відбуваються на ньому. 

Складовими цієї підсистеми є контрольне середовище, процедури 

контролю, оцінювання ризиків, інформація та комунікація, моніторинг. 
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ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

Заробітна плата має основне місце в обсязі доходів населення і 

виступає економічним середовищем організації матеріального 

стимулювання персоналу підприємств та організацій. Контроль є однією з 

основних функцій управління. Для оптимізації розрахунків з оплати праці 

доцільно періодично проводити контроль. Завданням контролю є 

активізація господарського механізму, яка націлена на раціональне 

використання трудових ресурсів та правильне визначення розподільчих 

функцій за розмірами трудових витрат [1, c. 77]. Контроль здійснення 

операцій щодо оплати праці доцільно здійснювати в такому порядку: 

перевірка обґрунтованості нормативів щодо оплати праці, розцінок, ставок 

заробітної плати, правильність її нарахування та розрахунків з персоналом, 

перевірка документального обґрунтування і обліку за заробітною платою 

та витрат, пов’язаних з оплатою праці. Для соціального захисту і 

матеріальної зацікавленості працівників необхідно постійно 

удосконалювати систему оплати праці з урахуванням кількості працівників 

якості праці, умов праці і її результатів, для цього потрібно постійно 

проводити перевірку розрахунків з персоналом, яка передбачає контроль за 

дотриманням чинного законодавства про працю, правильністю 

нарахування заробітної плати і проведення утримань з неї, а також 

правильністю ведення бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці. 

Для цього їм необхідно поставити ряд завдань, які дозволять охопити 

перевіркою роботу всіх підрозділів і окремих співробітників підприємства, 

що беруть участь в здійсненні розрахунків з оплати праці або тих, які 

мають пов’язану з цим процесом інформацію [3, с.181]. Приступаючи до 

перевірки розрахунків за виплатами працівникам потрібно з’ясувати: 

- які форми і системи оплати праці застосовуються в організації; 

- чи існує на підприємстві внутрішнє положення про оплату праці 

працівників і колективний трудовий договір; 

- обліковий і середньосписковий склад працівників; 

- як організований облік розрахунків за виплатами 

працівникам [2, c.129]. 

Перевірка розрахунків щодо оплати праці є однією з найскладніших 

ділянок контролю, оскільки безпосередньо зачіпає економічні інтереси 
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усіх без винятку працівників підприємства. Незалежно від діючих на 

підприємстві форм і систем оплати праці перевіряється облік особового 

складу, що ведеться в відділі кадрів підприємства. Контроль за оплатою 

праці є досить трудомістким процесом, який потрібно проводити досить 

ретельно та уважно, адже витрати на оплату праці займають досить значну 

часту у структурі витрат підприємства [3, c. 213].  

Одним з основних напрямів вдосконалення контролю розрахунків з 

оплати праці є можливість підвищення ефективності діяльності органів 

державного контролю у цій сфері з урахуванням міжнародних стандартів, 

норм міжнародного права та вітчизняного законодавства, в результаті чого 

буде досягнуто стратегічної мети державної політики – забезпечення нової 

якості життя громадян, істотного підвищення їх добробуту, підвищення 

економічних стандартів життєдіяльності людини. Найбільш адекватною 

для ринкових умов є організація та оплата праці на основі передової 

технології, що дає можливість підвищувати продуктивність праці. Також з 

метою поліпшення обліку праці та її оплати необхідно розробити точний 

графік документообігу та чітко дотримуватися строків подання до 

бухгалтерії первинних документів, налагодити постійний контроль за 

правильністю заповнення і своєчасним поданням первинних документів 

для достовірного нарахування заробітної плати; провести підвищення 

кваліфікації працівників бухгалтерської та економічної служби. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗА 

МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ 

НОРМАТИВАМИ 

 

Згідно із Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-XIV для забезпечення 

достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, 

під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, 

стан і оцінка [1]. Об’єкти і періодичність проведення інвентаризації 

визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її 

про ведення є обов’язковим згідно з законодавством. Звичний нам 

перерахунок і порівняння фактичних і облікових даних – це лише мала, 

хоча і обов’язкова частина, МСФЗ-інвентаризації. Під МСФЗ-

інвентаризацією розуміється аналіз критеріїв визнання елементів 

фінансової звітності, формування ставлення (відношення) до наявних 

активів, елементів капіталу і зобов’язань, оцінка їх вартості з точки зору 

адекватності МСФЗ. Ключову роль відіграє якісна оцінка на предмет 

відповідності усім вимогам МСФЗ у частині визнання, оцінки, подання і 

розкриття. Наприклад, недостатньо встановити кількість запасів і 

порівняти їх з даними обліку, врегулювавши інвентаризаційні різниці, що 

було б достатнім з точки зору традиційної інвентаризації [2]. У ході 

МСФЗ-інвентаризації, окрім згаданих процедур, варто встановити їх 

відповідність критеріям визнання, регламентованим МСФЗ 2 “Запаси” [3], 

виявити наявність ознак знецінення, сформувати резерв під виявлене 

знецінення, порівняти собівартість з чистою вартістю реалізації (з 

урахуванням вартості готової продукції, до складу якої вони ввійдуть), їх 

термін зберігання та ймовірність використання, створивши резерв 

невикористаних запасів тощо. При проведенні МСФЗ-інвентаризації 

підприємству необхідно самостійно розробити інвентаризаційні описи 

(акти інвентаризації) за визначеними об’єктами. 

Проведення інвентаризації за МСФЗ і за Положенням про 

інвентаризацію активів та зобов’язань має спільні та відмінні риси. До 

прикладу,  мета інвентаризації дебіторської заборгованості в інвентаризації 
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за МСФЗ – є виявлення простроченої дебіторської заборгованості для 

активізації роботи з сумнівними боргами, натомість за Положенням про 

інвентаризацію активів та зобов’язань – підтвердження наявності, стан та 

оцінка обов’язків організації з ціллю забезпечення достовірності даних 

обліку та звітності [4]. 

Якщо порівнювати за уніфікованими обліковими документами, то за 

МСФЗ документи потрібно розробляти самостійно, а за Положенням про 

інвентаризацію існують вже затвердженні документи. При оцінці майна за 

МСФЗ  прийнято брати до уваги переоцінену  вартість, яка вважається 

коректнішою за історичну вартість, дисконтована вартість, а за 

Положенням – використовується первинна вартість (або переоцінена 

вартість, якщо підприємство провело переоцінку). 
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KORZYŚCI ORAZ BARIERY WDRAŻANIA  

KONTROLINGU LOGISTYCZNEGO WPŁYWAJĄCEGO NA 

KIEROWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE POPRZEZ ANALIZĘ 

PLANOWANIE ORAZ KONTROLE 

 

W obecnych czasach wykształciło się niezwykle wiele różnorodnych 

instrumentów monitorujących (narzędzi monitorujących), które mają za zadanie 

wspomaganie a nie kiedy są warunkiem wykonania danego działania. 

Kontroling należy do najbardziej rozwiniętych z tych instrumentów. Zgodnie z 

angielską nazwą controling oznacza instrument zarządzania, stanowiący proces 

sterowania, ukierunkowany na optymalizację wyniku finansowego 
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przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi 

planowanie, kontrolę, sprawozdawczość. [1, s. 73]. Kontroling logistyczny 

odpowiada za proces podejmowania decyzji w logistyce. Informacje z systemu 

rachunkowości są wykorzystywane przez kontroling dzięki czemu można w 

prosty sposób ocenić jaki wpływ na przedsiębiorstwo mają podjęte decyzje.  

Wdrożenie kontrolingu logistycznego jest niezwykle cenne dla 

przedsiębiorstw z zakresu logistyki. Dzięki zastosowaniu jego narzędzi firmy 

mogą w dużo prostszy sposób podejmować decyzje dotyczące zarządzania i 

optymalizacji zapasów, minimalizacji kosztów, planowania kosztów, kontroli 

kosztów, analizy odchyleń, etc. Do realizowanie wymienionych funkcji korzysta 

się z instrumentów kontrolingu logistycznego tj.: 

- analizy ABC 

- rachunku kosztów, budżetowania, systemu wskaźników 

- modeli magazynowania i transportu 

- systemów symulacyjnych benchamarketingu [2, s. 1]. 

Niezwykle ważna w kontrolingu logistycznym jest możliwość 

odpowiedniej i dokładnej analizy kosztów. W przedsiębiorstwach z branży TSL 

(transport – spedycja – logistyka) temat kosztów jest jednym z najważniejszych 

tematów, ponieważ pokrywają one znaczną część przychodów przedsiębiorstwa. 

W wielu jednostkach wdrożone są specjalne komórki zajmujące się 

kontrolingiem ponoszonych kosztów [3, s. 325].  

Wdrażanie kontrolingu w przedsiębiorstwach niestety często związane jest 

z pewnymi barierami. Najczęstsza z nich to bariera socjo–psychologiczna. 

Niezwykle często spotykamy się z niedocenianiem funkcji kontrolingu przez 

zarząd bądź pozostałe osoby decydujące w przedsiębiorstwach, równie często 

spotykamy się ze strachem związany z niezrozumieniem słowa controling 

tłumaczonym jako wszechobecna kontrola co w rzeczywistości nie ma żadnego 

pokrycia. Również pracownicy obawiają się kontrolingu jako nowego 

nieznanego rozwiązania. Wyróżnia się również bariery ze względu na wiedzę. 

W wielu przedsiębiorstwach niewiele osób posiada wiedzę związaną z 

kontrolingiem lub nie są oni fachowcami w tej dziedzinie. Równie często zdarza 

się, że nie zostały zdefiniowane potrzeby oraz wymagania dotyczące 

kontrolingu. Kolejną z grup barier jaką należy wyróżnić jest bariera 

organizacyjna. Wiąże się ona z trudnością dopasowania obecnej organizacji 

przedsiębiorstwa do wymogów kontrolingu. Wyróżnia się również barierę 

informacyjną. Niezwykle popularnym zjawiskiem w przedsiębiorstwach jest 

niedocenianie wartości oraz znaczenia informacji. Następnie należy wymienić 

brak aktualnych danych, jak również niezweryfikowane i niekompletne bazy 

danych. Przedsiębiorstwa również nie posiadają najczęściej wieloprzekrojowych 

oraz wielowymiarowych informacji na temat kosztów oraz stosują układ 

kosztów głównie z wymogami prawnymi. Ostatnią z barier jaką wyróżnia się 
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jest bariera finansowa. Firmy często nie posiadają wyznaczonych pieniędzy na 

wynagradzanie i zatrudnianie doradców zewnętrznych. Nie patrzy się na koszty 

wdrożenia kontrolingu w perspektywie znaczących korzyści w przyszłości. 

Zdarza się również, że przedsiębiorstwa posiadają stare systemy informatyczne, 

które należy zmienić co wiąże się z dodatkowymi kosztami [4, s. 238]. 

Podsumowując kontroling logistyczny jest niezwykle potrzebnym, ważnym 

oraz skutecznym narzędziem. W szczególności należy zaznaczyć jego wpływ na 

dokładną i rzetelną analizę kosztów. Niestety pojęcie kontrolingu jest często 

mylone z pojęciem wszechobecnej kontroli, równie często jest najzwyczajniej 

niedoceniane lub wywołuje obawy również te finansowe. Jednak coraz więcej 

osób decydujących w przedsiębiorstwach z branży TSL podejmuje się 

wdrażania koncepcji kontrolingu. 
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5. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ  

В ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ 

 

 

Адамко О. А., 

Львівський торговельно-економічний університет. 

Науковий керівник – Медвідь Л. Г., 

к.е.н., професор  

 

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В УМОВАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

ОБЛІКУ НА ЕЛЕКТРОЛАМПОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Удосконалення організації і методики в управлінні витратами 

електролампового підприємства вимагає удосконалення системи 

автоматизації формування облікових потоків.  

Проблеми обліку витрат виробництва знайшли відображення в наукових 

працях таких відомих українських вчених, як: М. Білуха, Ф. Бутинець, 

С. Голов, М. Костів, П. Куцик, В. Лінник, Л. Медвідь, В. Озеран, М. Пушкар, 

К. Редченко, В. Рудницький, В. Сопко, М. Чумаченко, та ін. Різним аспектам 

автоматизації облікових процесів присвятили свої дослідження такі науковці, 

як Ф. Бутинець, Т. Давидюк, В. Завгородній, С. Івахненков, В. Осмятченко, 

Л. Терещенко М. Матюха та ін. 

До найпоширеніших програмних продуктів на ринку облікових 

інформаційних технологій України відносять: “ПАРУС”, “Інфо-

бухгалтер”, “1С: Підприємcтво 8.2”, “СТАНДАРТ”, “ALFA”, “Бест-5”, 

“Галактика”, “Project Expert”, “Audit Expert”, “Marketin Expert”, “Sales 

Expert”. 

Програмний продукт “1С: Підприємcтво 8.2” відноситься до класу 

універсальних комплексних програм з формування та обробки 

інформаційних потоків і має на меті вирішення проблем, які виникають 

при впровадженні управлінського обліку витрат на електролампових 

підприємствах: 

- формування великого масиву облікової та іншої інформації,  

- націленість облікової інформації на користувача, 

- забезпечення комунікацій різних рівнів управління, 

- відповідність критеріям корисності облікової інформації, 

- оперативність одержання облікової інформації, 

- застосування інструментів контролінгу різного ступеня складності 

для обґрунтування альтернатив,  

- оперативний контроль за реалізацією управлінського рішення, 
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Програма узагальнює механізм обліку виробничої діяльності і 

охоплює такі етапи: 

- нагромадження усіх витрат виробництва протягом виробничого 

періоду;  

- облік випуску готової продукції (напівфабрикатів, виробничих 

послуг) протягом місяця;  

- розрахунок фактичної собівартості виготовленої продукції та 

наданих послуг [1]. 

В управлінні витратами важливе місце посідає класифікація витрат, 

що дозволяє визначити центри витрат, встановити роль витрат і 

організувати контроль за процесом їх формування, виявити якісні 

показники господарської діяльності як підприємства загалом, так і його 

окремих структурних підрозділів, встановити напрями дій щодо зниження 

витрат електролампового виробництва. 

Програма “1С: Підприємcтво 8.2” класифікує витрати і розроблена 

так, що підприємтсва на виробничу діяльність відносять: 

 - прямі виробничі витрати (незавершене виробництво), які 

обліковуються на субрахунках рахунку 23 “Виробництво”; 

 - непрямі витрати (загальновиробничі) на виробництво, які 

обліковуються на рахунку 91 “Загальновиробничі витрати”;  

- витрати на брак , які обліковуються на рахунку 24 “Брак у 

виробництві”.  

Для усіх витрат створено за розрізами аналітичного обліку види 

субконто “Підрозділи” і “Статті витрат”. Усі інші статті витрат 

виробництва зберігаються в довіднику “Статті витрат”. 

Костів М. А. та Медвідь Л. Г. у своїй праці “Класифікація витрат 

електролампового виробництва” [3] пропонують розподіл витрат, який 

доцільний при управлінні витратами електролампового підприємства і 

спрямує програмний продукт конкретно  на даний вид діяльності. 

Таким чином, створення комп’ютерної технології формування та 

обробки інформаційних потоків “1С: Підприємcтво 8.2” надає можливості 

забезпечення високої ефективності ведення управлінського обліку і 

розв’язання проблем, які виникають в управлінні витратами на 

електроламповому підприємстві. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В 

МАЛОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ 

 

В ринковій економіці, яка на даний момент все ще будується в нашій 

країні, невід’ємною частиною “здорового” організму державної фіскальної 

служби є малий бізнес та підприємництво. В сучасних умовах швидкого 

розвитку технологій необхідно якомога швидше залучати одну із 

найважливіших ланок нашого суспільства, а саме малих підприємців, до 

активного використання новітніх інформаційних систем, які з кожним 

роком стають все простішими та більш корисними  у використанні. 

Найперспективнішим напрямком впровадження сучасних 

інформаційних технологій у сучасних умовах є створення і застосування в 

управлінні інформаційних систем нового покоління, які зорієнтовані на 

складну обробку даних, створення обчислювальних мереж, експертних 

систем, систем підтримки прийняття рішень, автоматизованих робочих 

місць управлінського персоналу [1, с. 332]. В галузі малого 

підприємництва ІС використовуються для спрощення роботи в області 

бухгалтерської справи, адже в наш час, фізичні особи-підприємці не мають 

змоги наймати професійного бухгалтера та організовувати окремий 

структурний підрозділ – бухгалтерію, в рамках свого малого бізнесу: 

торгової точки або невеликого офісу. На цьому етапі і виникає 

необхідність використання бухгалтерських програм, які ефективні за 

своїми функціональними характеристиками, але можуть бути достатньо 

важкими у використанні людьми, які не мають достатньої кваліфікації.  

Ряд функціональних характеристик бухгалтерських програм в 

основному зосереджений на формуванні бухгалтерської звітності та роботі 
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безпосередньо з контролюючим органом ДФС. В роботу таких програм 

також включається заповнення та відправка звітів по готовому шаблону.  

Серед популярних бухгалтерських програм слід виділити “1С: 

Бухгалтерія”, яка за своєю повнотою охоплює весь спектр бухгалтерського 

обліку. Ця програма має велику кількість варіацій, які ефективно може 

використовувати не тільки крупне підприємство, а і малий бізнес, адже 

існують ліцензії для роздрібної та мобільної торгівлі, для кафе, готелів та 

ресторанів, для салонів краси та фітнес клубів. Вартість ліцензії даної 

програми коливається від 1500 грн. до 2 500 000 грн. Ціна ліцензії на 

використання програми зумовлюється кількістю працівників на 

підприємстві. 

Також достатньо поширеними програмами є “Акцент-Бухгалтерія”, 

“Бест Звіт Плюс”, “Парус-Підприємство” та “Соната”. Також існує онлайн 

сервіс “iFin”, перевага якого полягає в тому, що звітність можна подавати 

он-лайн, з будь-якої точки світу. Всі вони відрізняються інтерфейсом, 

ціною та функціональними характеристиками. 

Необхідність використання таких програм зумовлена Наказом 

Міністерства фінансів України від 11.02.2016 № 49 “Про затвердження 

форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів та порядків їх заповнення”. Згідно цього наказу були 

введені нові звіти, в яких обов’язково повинні зазначатися об’єми 

виробленої та проданої алкогольної продукції та тютюнових виробів. 

Головною особливістю цього законопроекту стали звіти 1-РА та 1-РТ, які 

зобов’язують подавати звітність також у роздрібній торгівлі, незалежно від 

обсягів реалізованої продукції. Подаються такі звіти до органів лише у 

електронній формі. В разі неподання звітності платникам податків 

загрожує штраф у розмірі 17 000 грн.  

Введення даного наказу залишило за собою ряд питань, відповіді на 

які представники органів ДФС не можуть надати. Проте, не можна 

заперечувати, що процес автоматизації виробничих процесів, зокрема 

ведення бухгалтерського обліку, на дрібних підприємствах стає все більше  

і більше невід’ємною частиною робити з органами ДФС.  

Сучасний стан інформаційних технологій диктує свої методики 

організації бізнес-процесів, які дозволяють їх змінювати, і навпаки, 

економічні процеси знаходять своє відображення в методиках 

інформаційних систем і змінюють їх. 

Проте, незважаючи на широкий асортимент послуг, які пропонують 

найрізноманітніші інформаційні системи, та безпосередньо широкий вибір 

бухгалтерських програм, використання даних програм ще не віднайшло 

популярності серед суб’єктів малого підприємництва.   

Причинами даних не зовсім задовільних тенденцій можна вважати: 
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необізнаність про функціональну можливість ІС, небажання переходити до 

принципово нових методів роботи на підприємстві, занадто дорога вартість 

використання ІС тощо. 

В даному випадку, ріст технологій все більше і більше робить 

використання бухгалтерських інформаційних систем на малих 

підприємства процесом неминучим.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Одночасно із прийняттям Законів України “Про електронні документи 

та електронний документообіг” та “Про електронний цифровий підпис” у 

2003 році почався новий етап взаємовідносин податкової служби із 

платниками податків в частині подання звітності. Спроби врегулювати та 

систематизувати процес подання платниками податків звітності до органів 

податкової служби були і раніше, проте із прийняттям цих законів було 

законодавчо врегульовано використання електронного цифрового підпису 

та визначено статус електронного документу.  

Сьогодні в Україні за допомогою електронних звітів можна звітувати 

до всіх основних контролюючих органів: до Державної фіскальної служби,  

в Державну службу зайнятості,  в Державну службу статистики. 

Подання електронної звітності означає, що звітність буде сформована 

за допомогою спеціальної комп’ютерної програми, підписана ключами 

електронного цифрового підпису, завантажена у файл спеціального 

формату, який потім необхідно відправити електронною поштою й 

отримати відповідь від відповідних органів про прийняття. 

Органами податкової служби розроблено програмне забезпечення 

системи формування та передачі до органів податкової служби податкової 

звітності, податкових накладних і реєстрів податкових накладних в 

електронному вигляді. Програмне забезпечення безкоштовно передається 
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платнику в Державній податковій інспекції за місцем перебування на 

податковому обліку. А фахівці податкової служби надають необхідну 

допомогу платникам з питань практичного впровадження та використання 

електронної звітності. 

Необхідні умови для подання податкових документів до органів ДФС 

в електронному вигляді: 

- спеціалізоване програмне забезпечення для формування податкових 

документів в електронному вигляді у затвердженому форматі; 

- засіб криптографічного захисту інформації — апаратно-програмний 

засіб, призначений для криптографічного захисту інформації, у тому числі 

накладання та перевірки електронного цифрового підпису; 

- чинні посилені сертифікати відкритих ключів, сформованих 

акредитованим центром сертифікації ключів для платника податків та 

уповноважених посадових осіб платника податків; 

- доступ до мережі Інтернет та можливість відправлення/приймання 

електронних повідомлень по електронній пошті  [2]. 

Державна фіскальна служба забезпечує приймання електронних звітів, 

створених у затвердженому форматі та підписаних за допомогою надійних 

засобів електронного цифрового підпису, без огляду на те, за допомогою 

якого саме програмного продукту було створено такий звіт. Платники 

податків самостійно визначаються із вибором програмного забезпечення 

по формуванню та подачі звітності в електронному вигляді.  

Сьогодні існує чимало програмних засобів, які надають можливість 

формувати і подавати звітність до контролюючих органів в електронному 

вигляді:   

- програмне забезпечення “M.E.Doc”, онлайнсервіси “Звіт Оператор” 

та “Електронний кабінет платника податків” – до органів ДФС; 

- програмні забезпечення “Спеціалізоване клієнтське програмне 

забезпечення для формування та подання звітності до “Єдиного вікна 

подання електронної звітності”” та “SONATA”, а також онлайнсервіс 

“iFinZvit” та вебпортал “TAXER” — до органів Державної фіскальної 

служби, Державної служби статистики України, Пенсійного фонду 

України. 

Створену у затвердженому форматі та підписану за допомогою 

надійних засобів електронного цифрового підпису звітність надсилається 

платником податків до контролюючих органів електронною поштою. 

Після отримання звітності в електронному вигляді працівники 

територіального органу Державної фіскальної служби її розшифровують 

(перевіряючи відповідність електронного ключа) та відправляють 

платнику податків квитанцію № 1 – тим самим підтверджується отримання 
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документів. Якщо на електронну адресу платника податків не надійшла 

перша квитанція, то документ про звітність вважають неотриманим. 

На підтвердження прийому поданої звітності платнику податків 

надсилають квитанцію № 2. Її надсилають у текстовому форматі, де 

зазначаються реквізити прийнятого податкового документа в електронній 

формі, дату прийому документа, реєстраційний номер, податковий період 

та дані відправника квитанції. На другу квитанцію накладають 

електронний цифровий підпис Державної фіскальної служби. Його 

шифрують і пересилають платнику податків [1]. 

Таким чином, переваги подання звітності в електронному вигляді є 

очевидними, оскільки звільнює платників від відвідування податкових 

інспекцій та створення черг, які призводять до вимушеної втрати робочого 

та особистого часу. Електронні звіти є зручними й для самих 

контролюючих органів: 

- збільшується швидкість обробки даних; 

- зменшується кількість помилок, які виникали при перенесенні даних 

з паперового носія у внутрішню базу органу; 

- зменшується навантаження на податкових інспекторів у зв’язку з 

автоматизацією процесу прийняття звітності. 
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 ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Автоматизована форма є найефективнішою та найраціональнішою 

для ведення управлінського обліку. Автоматизація обліку передбачає зміну 

способу його ведення від „паперово-телефонного” до „комп’ютерно-

мережевого”. Появі нових можливостей на інформаційному рівні сприяють 

принципові зміни на технологічному рівні. 

Автоматизована форма дає змогу одночасного групування даних за 

систематичним принципом і за хронологічним. Наприклад, первинні дані з 

накладної можуть одночасно групуватися за видами товарів, за 

менеджерами, покупцями, а також за датами реалізації [1]. Така 

можливість автоматизованої форми обліку підвищує ефективність системи 

бухгалтерського обліку, оскільки загалом вивільнює час бухгалтерам та 

іншим її користувачам, виконуючи всі технічні операції самостійно та 

швидко.  

Значно полегшує та пришвидшує роботу облікової системи 

можливість одночасного використання у комп’ютеризованому середовищі 

одного і того ж  масиву документів та облікових реєстрів різними 

суб’єктами (бухгалтерами). Введені в систему первинні документи за 

каналами зв’язку автоматично переносяться як в режимі копіювання 

файлів за мережевими каналами з вузькою пропускною здатністю, так і 

через звичайні комунікативні лінії.  

Загалом, автоматизована форма управлінського обліку має низку 

переваг, зокрема: 

 інформація вводиться в систему лише один раз і надалі може 

видозмінюватися; 

 можливість ввести всі дані у вигляді одного „пула” бази даних [2]; 

 змога вести аналітичний облік з будь-яким рівнем деталізації та 

широтою номенклатур аналітичних об’єктів; вести управлінський облік за 

відмінними від фінансового обліку методиками, планом рахунків, 

валютою;  автоматичне формування облікових реєстрів; 

 посилення оперативного контролю за формуванням будь-яких 

фінансових результатів, а також можливість негайного доступу до 

документів, що вплинули на фінансовий результат; 
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 функціонування різних підрозділів і служб здійснюється у межах 

єдиного інформаційного простору; 

 автоматизація всіх стадій бізнес-процесів (планування, 

оперативного обліку, контролю, аналізу відхилень, корекції планів). 

За автоматизації процесів управління й управлінського обліку 

виникає проблема отримання найбільшої віддачі від інвестування в 

інформаційні технології – забезпечення економічної доцільності її 

проведення. Для потреб управлінського обліку найдоцільніше використати 

цілісні пакети прикладних програм. Вони дають змогу ефективно 

вирішити завдання автоматизації оперативного обліку на підприємстві.  

Сьогодні значно зріс попит на програмні пакети, які уможливлюють 

розв’язання найскладніших питань, таких як прогнозування, статистичний 

та економічний аналіз, підготовка стандартних рішень. За такої кількості 

корисних для управлінського обліку програм, вибираючи програмно-

апаратні платформи та окремі бізнес-додатки, потрібно простежити за тим, 

щоб їхні технології були несуперечливими та узгодженими [2]. 

З урахуванням критеріїв забезпечення ефективності автоматизації 

сформулювано низку вимог до пакетів прикладних програм, що можуть 

застосовуватися в межах системи управлінського обліку: 

 швидкість дії, тобто достатньо малий час реакції системи  при 

введенні, опрацюванні та пошуку інформації; 

 можливість одночасного використання декількох планів рахунків; 

 можливість функціонування системи „від первинного документа”, 

тобто відсутність жорсткої прив’язки до плану рахунків, що характерно 

для класичних бухгалтерських програм; 

 наявність у системі окремих автоматизованих робочих місць, а 

саме відлагодженого робочого місця працівника підприємства; 

 розподілене введення даних; 

 надійний захист від несанкціонованого доступу до даних, ієрархія 

доступу працівників, а також реєстрація дій працівників; 

 використання архітектури „клієнт-сервер”, а не традиційної „файл-

сервер”; 

 мультиплановість та мультивалютність, гнучкість та 

інтегрованість [3]. 

Разом з тим, необхідно зважати й на те, що джерелами інформації 

управлінського обліку можуть бути як документи, так і незадокументовані 

дані. 

Отже, впровадження та організація системи управлінського обліку в 

автоматизованому середовищі – це складний і багатоетапний процес, який 

потребує значних капіталовкладень. Впровадження автоматизованої 
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системи управлінського обліку дасть змогу забезпечити ефективність 

функціонування інформаційної системи та подальший розвиток 

підприємства. Однак, автоматизація є складним і трудомістким процесом 

та для її успішної реалізації необхідно наперед враховувати виникнення 

додаткових супутніх їй проблем. 
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РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКИХ  

КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ 

 

Розвиток бухгалтерських комп’ютерних програм бере свій початок ще 

з часів створення першої ЕОМ з візуальним інтерфейсом. На сьогоднішній 

день на ринку програмного забезпечення існують десятки пакетів програм 

для бухгалтерського обліку, і щороку розробники презентують все нові і 

нові продукти, які вважаються потужнішими, розумнішими, 

комфортнішими за їх попередників. 

Ринок програмних продуктів для ведення бухгалтерського обліку в 

Україні пов’язаний із такими провідними фірмами-розробниками як: “1С”, 

“Інтеллект-Сервіс”, “ПАРУС”, “Галактика”, “ДІАСОФТ”, “ІНФІН”, 

“ІНФОСОФТ”, “Омега”, “R-Style SoftwareLab”, “Cognitive 

TechnologiesLtd” та ін. 

Лідером на ринку протягом останніх років є фірма, яка здійснила 

прорив на ринку бухгалтерських програм в 1995 р. завдяки версії програми 

“1С:Бухгалтерія 6.0” для операційної системи Windows. Пізніше фірма 

випустила подальші версії програми: 7.0, 7.7. Ці програми більше 
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орієнтовані на кінцевого користувача i надають йому більше можливостей 

під час роботи, а в 2003 році світ побачила версія програми 

“1С:Підприємство 8.0”, з виходом якої продукт став сумісним з більшістю 

інтернет-браузерів, офісними програмами типу МS Office, отримав 

надійніші рівні захисту клієнтів.  Найновішою версією програми є 

“1С:Підприємство 8.3”. 

Система програм “1С: Підприємство” призначена для автоматизації 

управління та обліку на підприємствах різних галузей, видів діяльності і 

типів фінансування, і включає в себе рішення для комплексної 

автоматизації виробничих, торгових і сервісних підприємств, продукти для 

управління фінансами холдингів і окремих підприємств, для обліку в 

бюджетних установах. Вона охоплює та відображає в обліку всю сферу 

діяльності підприємств: постачання, виробництво, складування та збут 

готової продукції,  розрахунок зарплати і управління кадрами, розрахунки 

з контрагентами та ін. [1]. 

Фірма “Інтелект-Сервіс” пропонує програмний продукт БЭСТ-4. Це 

повнофункціональна, поширена й багатовалютна система оперативного 

(торгового, складського) і бухгалтерського обліку, що забезпечує повний 

управлінський цикл, у тому числі ведення договорів, контроль 

взаєморозрахунків, планування виробництва та збуту, облік витрат на 

виробництво продукції (послуги), керування постачанням, розрахунок 

зарплати тощо [3]. 

Базовим програмним продуктом фірми “ПАРУС” є продукт “ПАРУС 

7.11” – повнофункціональна система автоматизації керування для малого й 

середнього бізнесу, на практиці часто використовується для ведення обліку 

в бюджетних установах. Існують також конфігурації ПАРУС “Система 

керування”, ПАРУС “Аналітика”, ПАРУС “Бюджет”, ПАРУС 

“Страхування”, які призначені для ведення обліку та звітності різних видів 

підприємств [2]. 

Варто також відзначити роботу німецької корпорації SAP, 

найвідомішим продуктом якої є її програмне забезпечення для планування 

ресурсів підприємства (SAP ERP), яка останнім часом набуває все 

більшого поширення серед країн Європи. Даний продукт характеризується 

великою функціональністю, інтеграцією всіх бізнес-процесів, модульним 

принципом побудови, який дозволяє ізольоване використання окремих 

компонент систем або їх комбінації; розвинутою системою звітності, в якій 

кожна операція потрапляє до різних видів звітності; незалежністю 

продукту від конкретної галузі [4]. 

З розвитком електронної звітності в Україні стали актуальними  

програми для створення та подання електронної звітності, до яких 

належать: “MEDocIS”, “iFin”, “1С-Звіт”, “Соната”, “Спеціалізоване 
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клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності 

до “Єдиного вікна подання електронної звітності””. За допомогою таких 

програм користувач може підготувати, заповнити та відправити 

користувачам необхідну податкову, статистичну звітність. Деякі з 

продуктів можуть виконувати функції електронного документообігу 

(відправляти до контрагента підписані первинні документи та податкові 

накладні, отримувати документи та розшифровувати їх) [5]. 

Загалом можна зробити висновок, що існує великий вибір програм, які 

можуть суттєво полегшити виконання функцій обліку, аналізу та звітності 

на підприємстві, але важливо пам’ятати, що використання програми не є 

самоціллю і засоби автоматизації є вторинними по відношенню до 

виконуваних функцій управління підприємства. 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  

ТА АДАПТУВАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ  

В ПРОЦЕСІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І 

ТЕХНОЛОГІЙ В ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ 
 

На сьогоднішній день в Україні рівень інформатизації фіскальної 

служби значно нижчий якщо порівнювати її з країнами Заходу. Це можна 

пояснити тим, що насамперед пройшло ще зовсім мало часу від створення 

http://umsf.dp.ua/index.php/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80
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Державної фіскальної служби України, але не дивлячись на це вже за 

невеликий період часу було здійснено великий обсяг робіт з автоматизації 

функцій податкових органів різних рівнів.  

Інформатизація – це організований соціально-економічний і науково-

технічний процес створення оптимальних умов з метою задоволення 

інформаційних потреб на основі застосування інформаційних ресурсів за 

допомогою інформаційних технологій і розвиненої інфраструктури. 

Не дивлячись на те, що законодавство країн світу значно відрізняється 

один від одного, іноземний досвід може слугувати в якості допомоги для 

того, щоб досягнути прогресу в області інформатизації податкового обліку 

нашої країни.  

Вперше електронна податкова звітність була впроваджена у США, де 

перші спроби передавання звітності за допомогою каналів зв’язку 

відбулися в 1986 році і вони були досить успішними. У 2006 році 

затвердили постанови про заборону подання деяких звітів не в 

електронному вигляді. На даному етапі розвитку юридичні особи, що 

мають більше ніж 10 мільйонів доларів активів ніяк не можуть уникнути 

використання цих нововведень. 

Цікавою,з цієї точки зору, є ситуація у Грузії, у якій за останні десять 

років свого розвитку була створена електронна податкова система, а також 

відбулось поєднання податкової і митної служб. Для платників податків 

розробили електронну податкову облікову картку та електронний кабінет, 

у якому можна отримати інформацію про податки, декларації, штрафи, 

пені тощо. Безперечно є плюсом те, що у випадку змін у законодавстві або 

прострочення сплати податків система автоматично повідомляє про це 

платника-користувача. 

У Франції платник податків, який подає звітність через мережу 

Інтернет, має змогу самостійно розрахувати свої податки і на поточний 

період, і на майбутній. Додатково можна дізнатися про стан особистого 

податкового рахунку за останні три роки, проконсультуватися з приводу 

заповнення податкових форм тощо. 

Якщо брати за основу досвід країн Прибалтики, то можна виокремити, 

що у Латвії немає чіткого визначення щодо податкових органів. Тому всі 

функції та обов’язки податкових служб виконує Служба державних 

доходів Латвії. Концепція інформаційного забезпечення служби державних 

доходів Латвії є досить спрощеною. Тому кожна фізична та юридична 

особа може знайти певну інформацію на сайті, а також отримати 

роз’яснення щодо певних розрахунків із державою [1]. 

Щодо питання інформаційного забезпечення органів податкової 

служби Росії можна зазначити, що ця сфера стрімко розвивається на 

території РФ з 1992 року. Тому, питання інформаційного забезпечення 
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почало своє становлення разом із розвитком податкового законодавства і 

трансформацією податкових органів. На даний момент на території Росії 

користується попитом автоматизована інформаційна система для всіх 

платників податків “Налог-3” [2]. 

Таким чином, впровадження та використання електронної податкової 

звітності значно спрощує діяльність у цій сфері і аналіз світового досвіду 

це зайвий раз доводить. За останні роки Україна теж має неабиякі успіхи у 

інформатизації діяльності фіскальної служби. Це відображено у 

впровадженні такого інформаційно-електронного забезпечення, як єдине 

вікно та електронний кабінет платника податків. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ ТА АУДИТІ 

 

Використання ЕОМ в бухгалтерії призводить до зниження загальної 

трудомісткості облікових робіт, при цьому скорочується частка обліково-

технічних функцій та зростає контрольно–аналітина функція. Питання 

комп’ютеризації аудиту є досить актуальним, оскільки застосування 

спеціалізованого програмного забезпечення дозволить якісніше 

спланувати роботу аудитора з врахуванням специфіки діяльності 

підприємства-клієнта, ефективніше її виконати, зменшити затрати часу на 

проведення аудиту. 

Сьогодні проблемами використання технологій в обліку є: 

незрозумілість шляху перетворення вхідної інформації з первинних 

облікових документів у підсумкові показники; при комп'ютерній обробці 
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подібних операцій застосовуються однакові інструкції, тому помилки 

програмування призводять до неправильної обробки всіх без винятку 

операцій; помилки (порушення), що мають місце при розробці прикладних 

програм або системного програмного забезпечення, можуть залишатися 

невиявленими протягом тривалого часу; відсутність поділу функцій, 

оскільки багато контрольних процедур, які виконуються окремими 

посадовими особами вручну, можуть бути сконцентровані у вигляді 

контрольних технологій в комп’ютерно-інформаційній системі  

підприємства [1]. 

Ризики, пов'язані з кваліфікацією аудитора можуть полягати у 

неправильній оцінці комп’ютерно-інформаційній системі  підприємства та 

помилковому тлумаченні результатів перевірок; ризики, пов'язані з 

технічними аспектами, можуть включати ряд параметрів, пов’язаних із 

придбанням обладнання у ненадійних постачальників, з неякісним 

технічним обслуговуванням; ризики, пов'язані з програмними аспектами, 

можуть містити параметри, що характеризують відсутність або застарілість 

антивірусних програм, невиконання перевірки цілісності програм і даних, 

оновлень в операційних системах та прикладних програмах; ризики, 

пов'язані з інформаційними аспектами викликані відсутністю або 

неефективністю системи контролю доступу до інформації, шифрування 

інформації при зберіганні та передачі, призначення паролів, перевірки 

цілісності інформації, правильності вхідної інформації, відсутністю 

архівації інформації; ризики, пов'язані з організацією бухгалтерського 

обліку і внутрішньогосподарського контролю при використанні 

комп’ютерно-інформаційній системі  підприємства викликані слабкою 

підготовкою персоналу до роботи зі системою, неефективністю 

використання системи, слабкою організацією системи 

внутрішньогосподарського контролю в цілому [2]. 

Можливості комп’ютерно-комунікаційної форми обліку дозволяють 

гнучко розподіляти облікову роботу між працівниками з різних ділянок 

обліку. Зокрема, за допомогою програмного комплексу можливо: 

– розробити загальний план і програму аудиту;  

– створити робочу документацію аудиту;  

– провести вивчення й оцінку систем бухгалтерського обліку й 

внутрішнього контролю, що перевіряються − одержати аудиторські докази 

про вірогідність бухгалтерської звітності; 

– одержати достовірну інформацію про дотримання економічним 

суб'єктом вимог нормативних актів; 

– організувати внутрішній контроль якості аудиту;  

– провести первинний аудит початкових і порівняльних показників 

бухгалтерської звітності;  
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– підготувати звіт, письмову інформацію аудитора й аудиторський 

висновок за результатами аудиту [3]. 
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KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA SYSTEMU 

INFORMACYJNEGO W KSIĘGOWOŚCI 

 

Bardzo ważnym elementem systemu informacyjnego każdego 

przedsiębiorstwa jest rachunkowość. W czasach współczesnych, rachunkowość 

jest systemem informacyjnym, służącym użytkownikom do podejmowania 

decyzji gospodarczych, zwłaszcza finansowych, oraz rozliczania kierownictwa  

z odpowiedzialnego i efektywnego zarządzania powierzonym majątkiem  

[2, s. 8].  Najważniejszym narzędziem wspomagającym rachunkowość jest 

system informatyczny, który powinien być tak zaprojektowany, by stosowane  

w nim rozwiązania i procedury były przede wszystkim zgodne z zasadami 

rachunkowości, pomagały jak najlepiej spełniać wymagania ustawowe stawiane 

księgom rachunkowym, a także jednocześnie usprawniały zarządzanie 

przedsiębiorstwem. 

Celem niniejszej pracy jest przybliżenie pojęcia systemu informacyjnego, a 

także przedstawienie korzyści płynących z wykorzystywania nowoczesnych 

technik ewidencji w księgowości. 

Pojęcie systemu informacyjnego  

Aby łatwiej zrozumieć istotę wykorzystania systemów informacyjnych w 

przedsiębiorstwie należy zdefiniować pojęcie „systemu informacyjnego”. Zatem 

system informacyjny zdefiniowany jest jako wyróżniony przestrzennie i 

uporządkowany czasowo zbiór informacji oraz nadawców informacji, 

odbiorców informacji, kanałów informacyjnych, a także technicznych środków 
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przesyłania i przetwarzania informacji, których funkcjonowanie służy do 

sterowania organizacją [4, s. 59]. Podstawowe funkcje systemu informacyjnego 

wymienia W. Flakiewicz. Są to m.in.: pozyskiwanie danych, gromadzenie, 

przetwarzanie, magazynowanie i archiwizacja danych, wyszukiwanie i 

prezentacja oraz ich przesyłanie [1, s. 32]. 

Korzyści stosowania nowoczesnych technik ewidencji 

Zastosowanie nowoczesnych metod ewidencji księgowej przynosi wiele 

korzyści zarówno pojedynczemu przedsiębiorstwu, jak również i całej 

gospodarce. Rachunkowość prowadzona z użyciem komputera i z 

wykorzystaniem odpowiednich programów finansowo-księgowych umożliwia 

szybszy obieg informacji w przedsiębiorstwie. To z kolei wpływa na szybkie 

podejmowanie decyzji przez menedżerów i reagowanie na zagrożenia związane 

z utratą rentowności czy płynności jednostki zarządzanej.   

Programy komputerowe pozwalają na automatyczny zapis poszczególnych 

rejestrów w księdze głównej, ale także we wszystkich właściwych rejestrach, co 

pozwala na łatwiejsze i sprawniejsze przeszukiwanie całej dokumentacji 

księgowej. Raporty księgowe dzięki programom są również łatwiejsze do 

zrobienia, ponieważ wiele zestawień jest generowanych automatycznie w 

programie, co znacznie usprawnia pracę wielu osób w przedsiębiorstwie.  

Wykorzystywanie systemów informatycznych wspomagających 

rachunkowość, pozwala na klasyfikowanie poszczególnych informacji, a także 

na sporządzanie sprawozdań finansowych, które przy tradycyjnych metodach 

ewidencji wymagałyby wielogodzinnej, żmudnej pracy.  

Elektroniczna forma dokumentacji przedsiębiorstwa, dzięki możliwościom 

kopiowania dokumentów, jest bezpieczna i prawie nienarażona na zniszczenia. 

Jest to również znacznie tańsze rozwiązanie, w porównaniu do tradycyjnej-

papierowej dokumentacji (oszczędność papieru, materiałów eksploatacyjnych, a 

także powierzchni, przeznaczonych na przechowywanie dokumentów). Dzięki 

systemom finansowo- księgowych przedsiębiorstwo, może również znacznie 

zaoszczędzić na kosztach wynagrodzeń, ponieważ, liczba osób potrzebnych do 

obsługi programów jest znacznie mniejsza niż w przypadku prowadzenia 

tradycyjnej księgowości.  

Podsumowując, należy stwierdzić, że wykorzystanie współczesnych 

technologii w księgowości jest bardzo istotne. Zastosowaniu systemów 

informatycznych w  podmiotach  gospodarczych pozwala na sprawniejsze i 

skuteczniejsze  zrealizowanie wielu funkcji  rachunkowości, w tym funkcji 

informacyjnej, kontrolnej, analitycznej, stymulacyjnej (zarządczej) oraz 

statystycznej [3, s. 14]. 

Prawidłowo skonstruowany system informatyczny, służący do prowadzenia 

ewidencji księgowej, powinien zapewnić sprawne i kompletne dostarczanie 

informacji finansowych osobom zatrudnionym zarówno w firmie, jak i na 
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zewnątrz jednostki. Informacje te powinny być generowane w różnych 

przekrojach, systematycznie i chronologicznie, zgodnie z potrzebami 

użytkowników.  

 

Literatura 

1. Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, 

technologie, rodzaje, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002. 2. Jaruga A., 

Sobańska I., Kopczyńska L. i in., Rachunkowość dla menedżerów, wyd. II, 

Towarzystwo Gospodarcze RAFIB, Łódź 1994. 3. Micherda B., Funkcje i 

struktura współczesnej rachunkowości, [w:] Podstawy rachunkowości, red. B. 

Micherda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. 4. Monarcha-Matlak 

A., Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Oficyna a Wolters 

Kluwer business, Kraków 2008. 

 

 

Barbara Sioma, 

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie 

 

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH W 

PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

System informacyjny definiowany jest jako wyróżniony przestrzennie  

i uporządkowany czasowo zbiór informacji, nadawców informacji, odbiorców 

informacji, kanałów informacyjnych oraz technicznych środków przesyłania 

 i przetwarzania informacji, których funkcjonowanie służy do zarządzania 

przedsiębiorstwem [3, s. 13]. Podstawowymi funkcjami takiego systemu są 

między innymi: pozyskiwanie danych, gromadzenie, przetwarzanie, 

magazynowanie i archiwizacja danych, wyszukiwanie i prezentacja oraz ich 

przesyłanie [1, s. 32]. 

Ważnym elementem systemu informacyjnego jest rachunkowość- 

podejmowanie przez przedsiębiorstwa decyzji finansowych, prowadzenie 

rozliczeń oraz efektywne zarządzanie majątkiem. Jest to możliwe poprzez 

odwzorowanie w systemie rachunkowości zdarzeń gospodarczych, strumieni 

rzeczowych, nominalnych i finansowych, a także ich relacji oraz prezentowaniu 

syntetycznych informacji w sprawozdaniach finansowych według przyjętych  

w danym kraju norm, ogólnie akceptowanych zasad i standardów jakościowych  

Z punktu widzenia działań, jakie składają się na ten system możemy 

wyróżnić: identyfikację, grupowanie, opis, ewidencje, przetwarzanie  

i przekazywanie informacji o wynikach działalności przedsiębiorstwa, zmianach 

w jego majątku i sytuacji finansowej. 
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Systemy informacyjne odgrywają ważną rolę, stawiane im są coraz wyższe 

wymagania. Złożoność relacji organizacyjno-decyzyjnych i konieczność 

podejmowania w krótkim czasie wielu decyzji na poziomie operacyjnym, 

taktycznym i strategicznym powodują, że właściwe funkcjonowanie 

przedsiębiorstwa na coraz bardziej konkurencyjnym i wymagającym rynku 

uzależnione jest od posiadania odpowiedniego systemu informacyjnego [3,s.17]. 

W systemach informacyjnych bezpośredni związek z użytecznością 

systemu ma skuteczność, czyli efektywność działania. Aby wypełnić stawiane 

przed nim zadania, system informacyjny musi spełniać wiele istotnych 

kryteriów oceny. Wymagania te mogą zmieniać się w zależności od 

konkretnych potrzeb użytkownika. Praktyka gospodarcza, stawia systemom 

informacyjnym minimalne wymagania, wśród których wyróżnić można: 

dostępność, aktualność, rzetelność, kompletność, porównywalność, 

niezawodność, przetwarzalność oraz elastyczność [2]. 

W systemie informacyjnym kluczową rolę odgrywają jego zasoby, które 

mogą być wykorzystane jako czynnik wzrostu i konkurencyjności 

przedsiębiorstwa. Mają one wpływ na przetwarzanie danych potrzebnych do 

sprawozdawczości i bieżącego zarządzania oraz  sposób, w jaki prowadzone są 

księgi. By ewidencja była prowadzona na jak najlepszym stopniu niezbędne jest 

posiadanie środowiska informatycznego, które przyczynia  także do 

prawidłowego przetwarzania i przekazywania informacji na temat wyników 

działalności przedsiębiorstwa.  

Jakość zastosowanych rozwiązań informatycznych- sposobu wdrożenia, 

koncepcji, oraz modułów odpowiednio dobranych do specyfiki podmiotu 

wpływa na jakość i wiarygodność informacji pochodzących z  systemów 

informacyjnych. Sprawozdania i raporty są efektem przetwarzania danych w ty, 

środowisku. Korzystają z nich interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni. 

Wiarygodne i rzetelne informacje wykorzystywane są przez adresatów 

informacji.  

Rozwijające się systemy wspomagają zarządzanie i wskazują na zmianę 

modelu zarządzania przedsiębiorstwem wynikającą ze wzrostu zapotrzebowania 

informacji przez przedsiębiorców. 

Przedsiębiorstwa coraz częściej stosują nowe technologie. Systemy 

informacyjne gromadzą i klasyfikują informacje. Umiejętne korzystanie z takich 

systemów prowadzi do wypracowania większej sprawności i efektywności 

działania przedsiębiorstwa.  
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PROBLEMY ORAZ MOŻLIWOŚCI  

POWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMÓW TYPU ERP W 

ANALIZIE, AUDYCIE I KSIĘGOWOŚCI  

 

W związku z postępem technologicznym wynikają nowe możliwości 

skierowane by przedsiębiorstwa mogli szybciej się rozwijać oraz zwiększać 

swoje zyski za rachunek wdrążenia w jednostkach gospodarczych 

nowoczesnych systemów wytwarzanych przez sektor IT. Głównym założeniem, 

których jest ułatwienia oraz przyspieszenia działalności jednostki polegające na 

wykorzystania integrowanych systemów informatycznych. 

W coraz bardziej globalizującej się gospodarce ważnym jest duży kapitał 

wiedzy oraz dynamiczny rozwój firmy. Dla zwiększenia możliwości sprzedaży 

proponowanych prze jeden przedmiot gospodarczy produktów swojej 

działalności wobec innych jednostek sprzedających konsumentom usługę bądź 

produkt o tym sam charakterze. Ze względu na to zarząd wykorzystuje też 

ówczesne oprogramowanie służące do prowadzenia rachunkowości, analizy oraz 

audytu, dzięki czemu jest ograniczany czas dla opracowania poszczególnych 

dokumentów oraz informacji. Najlepszym wyjściem do planowania zasobów 

przedsiębiorstwa oraz ich kontrolingu jest zastosowanie systemów typu 

ERP(Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa). 

Zawierają one zintegrowane moduły, które obsługują główne funkcji w 

przedsiębiorstwie i mogą działać spójnie lub niezależnie od innych.[1, s. 59] 

Biznes Benchmark Magazyn do podstawowych funkcji takich systemów zalicza 

[3, s. 30-33]: bazę kontrahentów, listę pracowników, kadry i place, produkcję, 

handel i dystrybucję, finance i księgowość, środki trwałe. 

Centralna baza danych, wspólna dla wszystkich modułów jest 

podstawowym elementem programu.[2, s. 88] Co znacznie ułatwia sprawdzenie 

możliwości przedsiębiorstwa na bieżąco i przyspiesza analizę danych. 

Dysponując takim sprzętem, menedżerowie mogą natychmiast reagować na 

wszystkie zmiany w zakładanym planie i koordynować zbiorowe wysiłki dla 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Planowanie_zasob%C3%B3w_przedsi%C4%99biorstwa
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osiągniecia celów organizacji. Obecnie system informatyczny rachunkowości 

nie jest już aplikacją służącą wyłącznie do prowadzenia ksiąg rachunkowych 

Ze względu silną elastyczność systemów tego typu jest możliwość 

dopasowania ERP do specyfiki działalności przedsiębiorstwa, ale również 

istnieje niepewność, że program nie zadziała na całą moc. Powodem dla tego 

jest niewłaściwe formułowanie celów przedsiębiorstwa oraz to, że systemy ERP 

wymagają od zarządu większego nacisku na długo i krótko falowe planowanie 

celów. Odpowiednie przeszkolenia pracowników tez wymaga znacznej uwagi 

po to żeby system działał spranie [3, s. 23-24].  

Przeważająca część braku sukcesu systemów klasy ERP wynika z 

nieświadomości tego o ile takie przedsięwzięcie jest złożonym oraz jak dużej 

dokładności wymaga w dokumentowaniu pod czas procesu 

przedwdrożeniowego. Występowanie faktów niedopasowania czasu i budżetu 

potrzebnych na wdrążenie, szczególnie próba maksymalnie to ograniczyć.[4, s. 

40] Ważnym też jest bezpieczeństwo danych i zarzadzanie użytkownikami w 

taki sposób by dostęp do danych pracownicy mieli w zależności od miejsca 

pracy i zakresu obowiązków  

Dla prowadzenie ksiąg rachunkowych za pomocą narzędzi 

informatycznych, ważnym jest spełnienia przez program wymogów z ustawy o 

rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz innych regulacji prawnych. 

Ustawa ta jednak nie zawiera już przygotowanych rozwiązań Nie istnieje 

certyfikacji takich systemów. W tym przypadku opierać swój wybór można na 

rekomendowane przez Stowarzyszenia Księgowych w Polsce programy 

wspomagające rachunkowość w jednostce gospodarczej. Należy zauważyć, że 

lista tych programów jest tylko poleceniem i nie ma charakteru atestatu.[5]  

Reasumując, można powiedzieć, że ostateczna decyzja dotycząca 

wdrażania od razu całego systemu ERP czy tylko niektórych jego moduły 

zawsze pozostaje za kierownikami jednostki. Oprócz tego jest ona uzależniona 

od tego, w jakim stopniu przyczyni się do zdynamizowania procesów 

biznesowych, przepływu informacji w firmie oraz jej możliwości finansowych. 

W dużych Polskich firmach już jest stosowane takie oprogramowanie, ponieważ 

zarząd bardzo dobrze wie, że ma to ogromny wpływ na poprawę 

produktywności. Średnie przedsiębiorstwa powoli robią zakup takich rozwiązań, 

a sektor małych firm morze skorzystać z funkcji ERP oferowanych za pomocą 

chmury. 

 

Literatura 

1. Długosz J., Nowoczesne technologie w logistyce, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2009. 2.Kanicki T., Systemy informatyczne w 

logistyce[w:] Kwartalnik Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, pod. 

red. J. Ejdys, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011. 



212 

3. Biznes benchmark magazyn # 5/10/2014. 4. Gunia G., Implementacja 

zintegrowanych systemów informatycznych w małych i średnich 

przedsiębiorstwach, „Zarządzanie przedsiębiorstwem”2009,nr 2. 

5. http://www.skwp.pl/Uslugi,80.html. 

 

 

Мазник Я. Р., 

студ. гр. МЕ-32, 

Кудринська Р.Р., 

студ. гр. ЕОАм-22, 

Національний університет “Львівська політехніка”. 

Науковий керівник – Станасюк Н. С., 

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

 

THE ROLE OF MAIN INTERNATIONAL ACCOUNTING 

ORGANIZATIONS 

 

Accounting systems of different countries were formed under the influence of 

national economic, political and cultural features of their development. However, 

the integration processes in the world economy, particularly among countries with 

developed market economies, led to the need to unify accounting principles on an 

international scale. So, a number of international organizations that address issues 

of standardization of accounting and reporting were created. Main of them are 

International Accounting Standards Board, International Federation of Accountants 

and Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of 

Accounting and Reporting. 

The International Accounting Standards Board (IASB) is an independent, 

private-sector body that develops and approves International Financial Reporting 

Standards (IFRSs). The IASB was formed in 2001 to replace the International 

Accounting Standards Committee. The IASB’s mission is developing the IFRS and 

bringing financial markets transparency, accountability and efficiency worldwide. 

A monitoring board of public authorities oversees the nonprofit organization and 

serves the public interest by fostering trust, growth and long-term financial stability 

for the global economy. The organization’s governance ensure accountability to 

stakeholders around the globe. 

Currently, the IASB has 14 members, of whom one is appointed as Chair and 

up to two as Vice-Chairs.  Up to three members may be ‘part-time’ members. 

IASB members are appointed for an initial term of five years, renewable for one 

further term of three years. The Chair and Vice-Chairs may serve second terms of 

five years, subject to an overall maximum term of ten years. 
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To ensure a broad international diversity, from July 2012 there will normally 

be four members from the Asia/Oceania region; four from Europe; four from North 

America; one each from Africa and South America; and two appointed from any 

area, subject to maintaining overall geographical balance [1]. 

International Federation of Accountants (IFAC) is the global organization for 

the accountancy profession. Founded in 1977, IFAC has more than 175 members 

and associates in more than 130 countries and jurisdictions, representing almost 3 

million accountants. The organization supports the development, adoption and 

implementation of international standards for accounting education, ethics, and the 

public sector as well as audit and assurance. It also issues guidance to encourage 

high quality performance by professional accountants in business and small and 

medium accounting practices. 

Among the key initiatives of IFAC is the organizing of the World Congress of 

Accountants. 

IFAC serves the public interest and strengthens the accountancy profession by 

supporting the development of high-quality international standards; promoting the 

adoption and implementation of these standards; building the capacity of 

professional accountancy organizations; and speaking out on public interest issues.  

 IFAC’s vision is that the global accountancy profession be recognized as 

essential to strong and sustainable organizations, financial markets, and 

economies [2]. 

The Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards 

of Accounting and Reporting (ISAR) is hosted by the United Nations Conference 

on Trade and Development (UNCTAD). ISAR was created in 1982 by the United 

Nations Economic and Social Council (ECOSOC) [3]. The mission of ISAR is to 

facilitate investment, development and economic stability by promoting good 

practices in corporate transparency and accounting. 

ISAR, the Intergovernmental Working Group of Experts on International 

Standards of Accounting and Reporting, assists developing countries and 

economies in transition in the implementation of best practices for accounting and 

corporate governance. The objective of such initiatives is to enhance the investment 

climate and promote sustainable development.  

The Working Group holds its annual sessions at the United Nations Office at 

Geneva, Switzerland. The annual sessions involve several hundred delegates from 

more than half of UN member States. Participants include: policymakers, 

regulators, and representatives from academia, civil society, private industry and 

various national, regional and international accountancy organizations. 

Areas of work are implementation of International Financial Reporting 

Standards (IFRS), accounting by Small and Medium-sized Enterprises (SMEs), 

corporate governance disclosure, corporate responsibility reporting, environmental 

accounting and reporting 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Congress_of_Accountants
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Congress_of_Accountants
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So, the accounting profession is extremely important for society, as it is 

intended to promote financial transparency and accountability at all levels. In view 

of the intense development of the world economy and its globalization, the 

requirements for accounting qualifications constantly increase. Various 

organizations and certification programs contribute to better skills and qualification 

of accountants. 
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