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НАПРЯМ 1. РОЗВИТОК СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
 

Бабенко І.Ю., 
студ. гр. УК-42, 

НТУУ “КПІ” ім. Сікорського. 
Науковий керівник – Скоробогатова Н.Є., 
доцент кафедри міжнародної економіки 

 
НЕОБХІДНІСТЬ ЗВЕДЕННЯ РАХУНКІВ КОНСОЛІДАЦІЇ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПО СИСТЕМІ IPSAS 
 

Сучасні темпи інтеграції та глобалізації фінансових зв’язків  при утво-
ренні нових об’єднаних підприємств стали причиною пошуку принципово 
нових підходів до розробки та впровадження ефективної методики складання 
консолідованої фінансової звітності. Важливо зазначити, що це одна з чи не 
найскладніших облікових процедур. Вона, як правило, надає повну 
інформацію про фінансовий стан компанії і містить важливі дані про 
прийняття управлінських рішень. Попередньо цим питанням займалися такі 
вчені як Голубка Я.В.,  Онищенко В.П., Костюченко В.М., Коршикова В.М. 
та інші. Як бачимо, ця проблема викликає багато питань і дискусій. Одним з 
головних таких питань є те, яка ж система консолідації є найефективнішою 
для об’єднаних підприємств. Проаналізувавши дані по цій темі, я вважаю, що 
найдоцільніше використовувати систему IPSAS (International Public Sector 
Accounting Standards). 

Фінансова та суверенна боргова криза наголосила на необхідності 
поліпшення фінансової звітності. Триваючі наслідки цієї кризи все більше 
посилили цю потребу. Нездатність уряду керувати своїми фінансами у 
минулому дала негативні наслідки на їх теперішній стан. Виникла потреба 
у прозорості фінансової звітності, яка б допомогла вивести її на 
принципово новий рівень, а також стандартизувати до міжнародного рівня. 
Саме тоді виникає нова система, яка дістала назву IPSAS [1]. 

Що ж власне являє собою дана система? Насамперед, це ряд стан-
дартів бухгалтерської звітності по використанні підприємствами держав-
ного сектору по підготовці фінансової звітності. Дані стандарти базуються 
на International Financial Reporting Standards. Фінансова звітність на основі 
цього стандарту  підтримує прозорість, підзвітність, а в підсумку – висвіт-
лює вартість коштів публічних фондів. Вважається, що впровадження 
IPSAS сприяє економічному розвитку, оскільки саме за ним проглядається 
найкращий досвід у сфері обліку за методами нарахувань. Цілю їх 
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створення є публікація державних звітів, якість яких може бути засвідчена. 
Зокрема, вони надають можливість консолідувати фінансові звіти придатні 
для аудиту та деяких порівнянь. Ця система видає розпорядження і полег-
шує роботу між бухгалтерами та іншими співробітниками, які працюють в 
державному секторі. Незважаючи на те, що до цього стандарту звертають-
ся все більше країн, IPSAS являється рекомендацією, а не зобов’язанням.  

IPSAS включає 38 стандартів на основі методу нарахувань (37) і 
касового методу (1). Якщо звіт складений на основі методу нарахувань, то, 
як правило, він включає: 

– Звіт про фінансовий стан (IPSAS 1) 
– Звіт про фінансові результати (IPSAS 1) 
– Про рух грошових коштів (IPSAS 2) 
– Звіт про зміни в чистих активах/капіталі (IPSAS 1) 
– Примітки до фінансової звітності (IPSAS 1) 
Якщо звіт складений на основі касового методу, до нього входить: 
– Звіт про рух грошових коштів і надходжень [2]. 
Проблема пошуку більш ефективної системи є характерною і для 

України. Міністерство фінансів затвердив П(С)БО, як головний норма-
тивно-правовий акт. Слідуючи його статтям, фінансова звітність повинна 
базувати на касовому методі, що не здатний охопити всі важливі аспекти 
консолідації звітності. В той же час IPSAS приймає до уваги ще і систему 
дооцінки вартості, а сам облік здійснюється на основі нарахувань, що 
дозволяє пристосуватися до системи міжнародних стандартів, а також 
охопити всі касові транзакції і консолідувати дані. Це все зумовлює ще й 
те, що П(С)БО не можна застосовувати до складання звітності у державних 
підприємствах. 

Отже, трансформація консолідації фінансової звітності все ж є 
незаперечним ключем до виходу країни на новий економічний рівень. Для 
такого ефекту потрібно виключити всі негативні фактори цього процесу. 
Саме тому виникає оптимальна потреба переходу на систему IPSAS, що 
спрямована на підвищення якості фінансової звітності загального 
призначення з боку організацій державного сектора і призводить до більш 
інформованих оцінок рішень про розподіл ресурсів, прийнятих урядами. 

 
Література 

1. International F. A. IPSAS [Електронний ресурс] / Federation of 
Accountants International. – 2001. – Режим доступу: https://www.ipsasb.org/ 
2. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний 
досвід та практика України / В.М. Костюченко. – Київ: Атлас, 1998. – 
202 с. 
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ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ  
 

У залежності від розміру підприємства функції інформаційного забезпе-
чення інноваційних проектів може виконувати як спеціально створений для 
цього відділ (у випадку, якщо це велике підприємство), так і окремі спе-
ціалісти (у випадку, коли це мале підприємство). Проте, очевидним є те, що 
на малому підприємстві не доцільно створювати окремий відділ, який би 
займався лише питанням інформаційного забезпечення інноваційних проек-
тів. Відіграють, також, роль і фінансові можливості, тобто, які кошти підпри-
ємство може виділити на забезпечення цього відділу чи людини необхідною 
технікою тощо, чи ці витрати окупляться, і якщо так, то за який термін. За 
умови, коли структура інформаційного забезпечення інноваційних проектів 
буде сформована правильно, можна очікувати результатів та віддачі.  

Варто, зазначити, що для підприємств, які здійснюють реалізацію інно-
ваційних проектів несистематично теж не доцільним є створення постійно 
діючого відділу чи посад, які відповідатимуть за забезпечення необхідною ін-
формацією процес розробляння та реалізації інноваційних проектів.  Оскіль-
ки, вони працюють, в так званому, “пожежному” режимі шляхом оператив-
ного створення робочих груп, які акумулюють і реалізують інноваційні ідеї. 

Є два варіанти формування структури інформаційного забезпечення 
інноваційних проектів на підприємстві:  

– власними силами, тобто створити на підприємстві відділ чи відпо-
відальну особу за забезпечення необхідною інформацією процес 
реалізації інноваційного проекту; 

– скористатися послугами спеціалізованих фірм для отримання необ-
хідної інформації. 

Кожне підприємство має потенціал для отримання потрібної інформації 
власними силами, проте, все ж необхідно врахувати фінансові та організа-
ційні можливості і вибрати найприйнятніший варіант. Як перший, так і 
другий варіант є затратними, проте на теперішній час більш вірогідним є 
другий варіант, так як на підприємстві не завжди є висококваліфіковані 
спеціалісти, які могли б виконувати необхідну роботу. Такі витрати 
виправдовуватимуться отриманням необхідної інформації в короткі терміни 



 10 

у процесі розробляння та реалізації інноваційних проектів, що дасть змогу 
ефективно використати наявний ресурсний потенціал підприємства.  

При формуванні структури інформаційного забезпечення необхідно 
забезпечити мінімальну кількість ієрархічних рівнів (для забезпечення 
найкоротших шляхів проходження інформації зверху вниз і знизу вгору), так 
як при їх великій кількості прийняття певного рішення може призвести до 
значних затрат часу, тоді як більш оперативна структура може скоротити цей 
термін. Розмір такого підрозділу повинен бути визначений з врахуванням 
інформації, що переробляється. Структура повинна бути побудована таким 
чином, щоб усі учасники брали участь та забезпечували досягнення кінцевої 
мети та завдань проекту. 

Необхідними складовими для забезпечення функціонування такого 
відділу чи окремих спеціалістів є: висококваліфікований персонал; програмне 
забезпечення; механізми доступу до необхідної інформації; достатнє 
фінансування тощо.  

Кожен з учасників такого відділу повинен виконувати чітко визначені 
функції, а саме:   

– збір інформації;  
– опрацювання інформації;  
– формування та постійне оновлення інформаційної бази щодо 
інноваційної діяльності;  

– забезпечення розподілу та своєчасного надходження інформації 
підрозділам підприємства;  

– оперативність підготовки та надання необхідної інформації;   
– швидке реагування на вирішення нових задач. 
Структуру інформаційного забезпечення інноваційних проектів 

необхідно сформувати таким чином, щоб забезпечити процес розробляння та 
реалізації інноваційного проекту необхідною інформацією, що можливо за 
умови коли на підприємстві наявні ланки, які відповідатимуть за цю ділянку 
роботи. Вона повинна давати змогу оперативно здійснювати обмін 
інформацією, приймати управлінські рішення і реалізовувати їх у визначені 
терміни. Варто зазначити, що структура інформаційного забезпечення 
інноваційного проекту буде залежати від багатьох чинників, проте, 
найсуттєвішими з них є розміри підприємства та його фінансові можливості.  

Отже, ефективність розробляння та реалізації інноваційних проектів 
значно підвищиться за умови правильно сформованої структури їхнього 
інформаційного забезпечення, яка передбачає наявність особи або групи 
людей, які будуть займатися цією роботою. Проте, це потребує великих, 
постійних трудових витрат і залежить від професіоналізму та організованості 
колективу учасників.  
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАННЯ ДОХОДУ ЗА ЕКСПОРТНИМИ 
ОПЕРАЦІЯМИ 

 
У сучасних умовах однією з ефективних форм функціонування 

промислових підприємств є здійснення раціональної та ефективної 
зовнішньоекономічної діяльності. Провідну роль серед різноманітності її 
видів відіграє міжнародна торгівля, за допомогою якої країни можуть 
забезпечувати задоволення потреби в тих продуктах, виробництво яких 
усередині країни вкрай неефективно або неможливо взагалі.  

Експортна спрямованість промислових підприємств національного 
господарства України є одним із найважливіших шляхів розвитку під-
приємництва. До того ж, в умовах нестабільної економічної ситуації на 
внутрішньому ринку України все більше підприємств прагнуть 
переорієнтуватися на зовнішній ринок. Саме тому питання відображення в 
обліку експортних операцій набуває все більшої актуальності. 

 Відповідно до статті 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну 
діяльність в Україні" експорт товарів – це продаж товарів українськими 
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам госпо-
дарської діяльності (у тому числі з оплатою у негрошовій формі) з 
вивезенням або без вивезення товарів через митний кордон України [1]. 

При обліку експортних операцій суб'єкти господарювання застосо-
вують П(С)БО 21 "Вплив зміни валютних курсів", однак підприємства, які 
подають звітність за міжнародними стандартами обліку, повинні 
використовувати Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (МСБО) 
21 "Вплив змін валютних курсів" [3]. 

На нашу думку, одним з найбільш проблемних питань в бухгалтерсь-
кому обліку експортних операцій є дата визнання доходу. 

Найбільш оптимальним для підприємства є відображення доходу за 
експортною операцією на дату оформлення митної декларації (МД). Проте 
орієнтуватися на дату МД не завжди правильно, адже далеко не завжди 
саме на цю дату виконуються всі умови визнання доходу, установлені п. 8 
П(С)БО 15. Звичайно ж, на дату отримання передоплати про дохід також 
не може бути й мови (п.п. 6.3 П(С)БО 15) [2]. Нагадаємо, що дохід від 
реалізації продукції (товарів, інших активів) слід визнати, якщо: 

– покупцю передано всі ризики та вигоди, пов’язані з правом 
власності на продукцію; 
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– продавець не здійснює управління та контроль за реалізованою 
продукцією; 

– сума доходу може бути достовірно визначена; 
– є впевненість, що в результаті операції станеться збільшення 
економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією 
операцією, можуть бути достовірно визначені. 

Причому нерідко останні дві умови виконуються вже в момент 
підписання договору, а ось виконання перших двох якраз і свідчить про 
необхідність нарахувати дохід. Тому дохід за експортною операцією слід 
визнати на дату останньої з подій: передання ризиків і втрати контролю.  

Мінфін у листі від 03.03.2007 р.  № 31-34000-20-10/4345 підкреслює, 
що контроль над активом, як правило, супроводжується правом власності 
на нього. Однак прив’язуватися до моменту переходу права власності не 
зовсім правильно, адже бувають випадки, коли право власності переходить 
до покупця набагато пізніше, ніж передається контроль (наприклад, при 
постачанні на умовах відстрочення платежу, якщо договором передбачено 
перехід права власності після остаточного розрахунку). Тому втрата конт-
ролю за реалізованою продукцією відбувається в момент фізичного її 
відвантаження покупцю (перевізнику покупця). А ось момент переходу 
ризиків та вигод, пов’язаних з правом власності, слід визначати виходячи з 
базису постачання Інкотермс, визначеного в договорі [4]. 

Варто зазначити, що Інкотермс 2010 (Incoterms 2010) – це міжнародні 
правила, визнані урядовими органами, юридичними компаніями і 
комерсантами по всьому світу як тлумачення найбільш застосовних в 
міжнародній торгівлі термінів.  

Отже, дата визнання доходу в бухгалтерському обліку підприємства 
зовсім не прив’язана до дати МД. І тільки якщо на дату МД виконується 
остання з умов, передбачених п. 8 П(С)БО 15, є підстави для відображення 
доходу саме на цю дату. В контексті зазначеного варто би було 
удосконалити методику визнання доходу за експортними операціями у 
відповідності до міжнародних правил. 

 
Література 

1.  Про зовнішньоекономічну діяльність в Україні: Закон України від 
16.04.1991 № 959-XII. 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 
“Дохід”: Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290.             
3. Лучко М.Р. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник /              
М.Р. Лучко, Н.Г. Мельник, С.В. Сисюк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 356с.         
4. Ольховик О. Експорт: бухгалтерський облік і податок на прибуток /         
О. Ольховик // Податки та бухгалтерський облік. – 2016. – № 16. 
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СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ  

ТА ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ 
 
Економічний розвиток будь-якої держави істотним чином залежить 

від умов ведення бізнесу. Серед таких умов важливе значення має 
податкове навантаження на суб’єктів підприємницької діяльності. 
Дослідження характеристик систем оподаткування також є істотною 
передумовою оцінки інвестиційного клімату держави. 

На теперішній час в засобах масової інформації публікують чимало 
експертних оцінок систем оподаткування України та рейтингів держав за 
умовами ведення бізнесу, при складанні яких враховують фактор 
податкового навантаження. В таких експертних оцінках та рейтингах 
Україна оцінена здебільшого негативно, що не сприяє конкуренто-
спроможності нашої держави на міжнародному ринку інвестицій. Тому 
дослідження причин незадоволення системою оподаткування в Україні є 
надзвичайно актуальним. 

Система оподаткування – це сукупність загальнодержавних і місцевих 
податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів і державних 
цільових фондів, а також принципи і методи їх стягнення [4]. 

Аналіз сучасних систем оподаткування стверджує, що більшість 
економічно розвинутих країни світу мають досить схожий склад і 
структуру податків, зокрема, прямих (податок на прибуток підприємств та 
податок з доходів фізичних осіб) та непрямих (податок на додану вартість і 
акцизні збори). В таблиці наведені ставки основних бюджетоутворюючих 
податків України, Польщі, Франції та Сполучених Штатів Америки. 

Таблиця 
Ставки прямих та непрямих податків України,  
Польщі, Франції та Сполучених Штатів Америки 

Назва податку Україна Польща Франція США 
Податок на прибуток підприємств 18% 19% 33% 15%-34% 
Податок на доходи фізичних осіб 18% 18%/32% 10,5-47% 15%-39,6% 
Податок на додану вартість 20% 23% 20% 1-2,5%* 

 

Узагальнено на основі [1, 2, 3, 5]. 
* У США відсутній податок на додану вартість, натомість справляється 

податок з річного обороту, ставка якого вказана в таблиці. 
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В таблиці не відображено ставок акцизних зборів, так як вони є дуже 
різноманітними, бо мають різні об’єкти оподаткування. 

Проаналізувавши податкові системи країн, можна зробити висновок, 
що у Франції та Сполучених Штатах Америки ставки прямих податків є 
значно вищими, ніж в Україні. У Польщі дуже наближений рівень податку 
на прибуток та податку на додану вартість.  

З урахуванням наведених розмірів ставок податків податкове 
навантаження на суб’єктів господарювання в Україні не є великим 
порівняно з іншими державами. Це свідчить, що величина податкового 
навантаження на суб’єктів підприємницької діяльності об’єктивно не може 
негативно впливати на інвестиційний клімат нашої держави.  

 
Література 

1. Податковий кодекс України № 2755-17 від 01.01.2017. 2. U.S. 
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АНАЛІЗ ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ  

ПОНЯТТЯ “КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ”  
 

У ринкових умовах господарювання значну частку в складі джерел 
формування майна підприємства займають позикові кошти, зокрема й 
кредиторська заборгованість. Можливість підприємства залучати додат-
кові джерела фінансування забезпечує його безперервне функціонування. 
Але для результативного їх використання особливе значення має 
розуміння сутності кредиторської заборгованості. 
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Хоча термін “кредиторська заборгованість” існує давно, але досі 
немає його єдиного трактування. Розглянемо погляди різних авторів на 
трактування сутності поняття “кредиторська заборгованість”. 

Н.М. Ткаченко стверджує, що кредиторська заборгованість – це 
заборгованість перед постачальниками і підрядниками за матеріальні 
цінності, виконані роботи та отримані послуги [1, с. 6]. 

Автори Ф.Ф. Бутинець і Л.Л. Горецька ідентифікують кредиторську 
заборгованість як форму розрахунку за товари і послуги, які придбаються у 
ході операцій компанії, що періодично повторюються і використовуються 
у виробництві (в якості сировини) чи для перепродажу  [2, с. 387]. 

А.Н. Сухарєв зазначає, що кредиторська заборгованість – це заборго-
ваність, що виникає при розрахунках з постачальниками; тимчасове 
використання в грошовому обороті організації коштів кредитора [3]. 

На думку Л.О. Лігоненко та Н.М. Новікова, “кредиторська заборго-
ваність – це тимчасово залучені суб’єктом у власне користування грошові 
кошти, які підлягають поверненню юридичній або фізичній особі” [4, с. 134]. 

С.Ф. Голов і В.М. Костюченко дають наступне визначення креди-
торської заборгованості:  кредиторська заборгованість – це суми, які 
нараховуються постачальникам за купівлю у них товарів або послуг в 
кредит [5, c. 320]. 

У Економічному енциклопедичному словнику за редакцією С.В. Мо-
черного, кредиторська заборгованість трактується як грошова форма за-
боргованості підприємств і організацій, яку належить повернути юридич-
ним або фізичним особам [6, c. 339]. 

Ю.С. Цал-Цалко наголошує, що кредиторська заборгованість – це  
тимчасове залучення активів  у господарську діяльність підприємства за 
рахунок тимчасово безоплатного одержання майна інших суб’єктів госпо-
дарювання [7, с. 260]. 

А от на думку Н.В. Чебанової та Ю.А. Василенко, кредиторська 
заборгованість – це правова категорія. Це особлива частина майна ор-
ганізації, що є предметом обов’язкових правовідносин між організацією і її 
кредиторами. Організація володіє і користується кредиторською заборго-
ваністю, але вона зобов’язана повернути чи виплатити дану частину майна 
кредиторам, що мають права вимоги на неї. Дана частина майна – це борги 
організації, чуже майно, чужі кошти, що знаходяться у володінні 
організації-боржника [8, c. 413]. 

А.Г. Загородній та Г.Л. Вознюк у Фінасово-економічному словнику 
розглядають кредиторську заборгованість як тимчасово залучені під-
приємством (організацією) кошти, які підлягають сплаті відповідним 
юридичним або фізичним особам (кредиторам) [9, с.197]. 
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Отже, як видно з вищенаведених визначень, єдиної точки зору на 
сутність поняття “кредиторська заборгованість” не існує. На мою думку 
визначення, котре наведене у Фінансово-економічному словнику А.Г. 
Загороднього та Г.Л. Вознюка є найбільш узагальнюючим та відображає 
сутність поняття “кредиторська заборгованість”, з якою ми погоджуємося. 

 
Література 

1. Фінансовий облік 2 : навч. посіб. / Н.М. Ткаченко, О.В. Борович,  
І.Л. Цюцяк, А.Л. Цюцяк; за заг. ред. Н.М. Ткаченко. – К.: Алерта, 2014. – 
456 с. 2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: навч.  
посібн. / Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 
544 с. 3. Сухарєв. А.Н. Економічний словник [Електронний ресурс] /  
А.Н. Сухарєв. – Режим доступу: http://epi.cc.ua/ekonomicheskiy-slovar.html 
4. Лігоненко Л. О. Управління дебіторською заборгованістю підприємства 
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 О.А. Устенко, С.І. Юрій; за ред. С.В. Мочерного. – Львів: Світ, 2005. – 
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ПОДАТКОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ: 
ЗРОСТАННЯ ЧИ СТАГНАЦІЯ? 

 
З початку 2017 року в нашій країні набрали чинності певні зміни у за-

конодавстві. Серед цих змін можна розглядати як позитивну так і негативну 
динаміку. З одного боку вони покращують становище громадян, підприємців 
та інших суб’єктів господарювання, а з іншого боку навпаки призводять до 
підвищення цін, зменшення доходів та як наслідок збільшення витрат. 

Однією з найважливіших змін є підвищення мінімальної заробітної 
плати з 1600 грн. до 3200 грн. у поточному році. Такі зміни для фізичних 
осіб здавалося б мали би бути позитивним, однак це можливе лише за 
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відносної стійкості інших параметрів, які визначають рівень їх життя. 
Оскільки із зростанням заробітної плати зросте її частка у вартості 
продукції, то стабільність цін це лише міф. У табл.1 представлено 
очікуваний та фактичний ефект від зміни розміру мінімальної заробітної 
плати за групами впливу. 

Таблиця 1 
Ефект від зростання мінімальної заробітної плати 

 

Фактор: Очікуваний ефект Фактичний ефект 
для фізичних осіб:  

зростання доходів та збіль-
шення соціальних відрахувань 
у пенсійний фонд 

зростання цін на товари та послуги, 
скорочення працівників, переве-
дення на неповний робочий день 

для юридичних осіб: 
прозорість виплати заробітної 
плати, послаблення напруги у 
взаємовідносинах підприємств 
та держави 

скорочення штату працівників, 
збільшення робочих обов’язків 
основних працівників 

для держави: 

збільшення 
розміру 

мінімальної 
заробітної 
плати 

збільшення надходжень до 
бюджету, наповнення 
пенсійного фонду  

як правило, незмінність над-
ходжень до бюджету та пенсійного 
фонду, закриття малого та серед-
нього бізнесу, негативні соціальні 
настрої, зростання частки 
тіньового ринку 

   
Щодо юридичних осіб, то насправді таке підвищення призведе до 

того, що не всі підприємці матимуть змогу оплачувати такі гроші, це 
призведе до скорочень робочих місць чи переведення працівників на 
половину ставки і як наслідок збільшення безробіття. Для держави, 
загалом, це є позитивним чинником адже зростуть податки і збори до 
бюджету: 3200 х 22% + 3200 х 18% + 3200 х 1,5= 1328грн. з однієї 
працюючої особи в місяць. 

Для фізичних осіб – підприємців віднесених до першої групи плат-
ників єдиного податку мінімальна сума єдиного внеску у 2017 році 
складатиме: з 01 січня 2017 року – 352 грн. (3200 х 0,5 х 22%). Решту 
підприємців з 1 січня 2017 року щомісяця сплачуватиме понад 1 000 грн. у 
вигляді податків та зборів.  

Для I та II групи платників єдиного податку ставки залишаються 
фіксованими, але при цьому застосовуватимуться до більшого розміру 
бази оподаткування. Отже, місячна сума єдиного податку становитиме у 
2017 році: 

– для платників 1-ї групи 160,0 грн. (1600,0 Х10%); 
– для платників 2-ї групи 640,0грн. (3200,0 Х20%). 
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Для платників 3-ї групи платників податку ставки єдиного податку 
залишаються незмінними: 

– для 3-ї групи – 3% для платників ПДВ і 5% для неплатників ПДВ. 
– для 4-ї групи ставки також зросли.  
Натомість замість детінізації можливе розширення тіньової економіки. 

При цьому реального росту доходів не очікується, оскільки це об'єктивно 
неможливий без росту економіки. 

Згідно нових змін, підприємців, які працюють на загальній системі 
оподаткування, зобов’язують платити ЄСВ незалежно від того, є доходи чи 
немає. Наслідки таких змін уже проявили себе закриттям великої кількості 
підприємців.  

Скасована норма, відповідно до якої сума податку на прибуток, що 
підлягає сплаті до бюджету, зменшувалась на суму податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки. Це знову ж таки призводить до 
збільшення витрат підприємств. 

Також з 2017 р очікується підвищення акцизу на тютюн, алкоголь та 
пальне. Підвищення акцизу на пальне призведе до підвищення цін на всі 
товари і послуги, які потребують перевезення чи доставку. 

Позитивною зміною для підприємств, які орієнтуються на зовнішньо-
економічну діяльність є збільшення максимального розміру міжнародних 
добових до 80 євро на добу та скасування 2% пенсійного збору при купівлі 
іноземної валюти. 

Позитивною зміною є також розширення та законодавче закріплення 
функціонування електронного кабінету платника податків. З поточного 
року практично весь документообіг між платниками податків та фіскаль-
ними органами планується перевести у електронний формат. Це може 
призвести до зменшення корупційних впливів, а для підприємців це 
полегшить роботу та прискорить документообіг.  

Всі ці зміни з одного боку є позитивними, а з іншого завдають нових 
труднощів та ризиків для бізнесу, що є однозначно негативним чинником 
для держави та причиною занепаду малого та середнього бізнесу. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТИПЕНДІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
Стипендіальне забезпечення охоплює тисячі осіб в нашій країні, які 

успішно навчаються на бюджетній основі. Стипендію розглядають в 
різних аспектах: як стимул успішного навчання, як грошове забезпечення і 
як своєрідну заробітну плату. Часто питання стипендіального забезпечення 
є причиною дискусій на державному рівні. 

Дослідження питання стипендіального забезпечення на сьогоднішній 
день є актуальною темою у зв’язку із значними змінами в законодавстві, 
щодо стипендій та зміною порядку їх надання. Тема стипендій досліджу-
валась у працях таких науковців, як: Б. І. Сташів, Н. Ю. Лега, П. Й. Атамас, 
Є.Ю. Шара, Р.Т. Джога, С.В. Свірко, Л.М. Сінельникта іншими. 

Під стипендією розуміють регулярну грошову виплату, що надають 
учням та студентам, які навчаються на денних відділеннях вищих і 
середніх спеціальних навчальних закладів на бюджетній основі, а також 
аспірантам та докторантам, за умови успішного навчання [1, с. 110]. 

Основними законодавчо-нормативними документами з питань регулю-
вання стипендій є: Закон України “Про вищу освіту” та постанова № 882 
Кабінету Міністрів України “Питання стипендіального забезпечення” [2, 3]. 

Право на стипендію мають особи, які навчаються у навчальних закладах 
за рахунок загального або місцевого фонду державного бюджету, ними є: 

1. Учні професійно-технічних навчальних закладів; 
2. Студенти вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації; 
3. Курсанти невійськових вищих навчальних закладів цивільної 

авіації, морського і річкового транспорту; 
4. Учні VIII-XII класів державних шкіл-інтернатів; 
5. Учні I-II курсів училищ фізичної культури, студентів I-II курсів 

Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного; 
6. Слухачі підготовчих відділень музичних вищих навчальних 

закладів та студій підготовки акторських кадрів; 
7. Клінічні ординатори; 
8. Аспіранти і докторанти, які навчаються за денною формою 

навчання; 
9. Курсанти, слухачі та ад’юнкти вищих військових навчальних 

закладів та їх підрозділів. 
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Види стипендій наведено на рис. 1. Кабінет Міністрів України вста-
новляє розмір, порядок і виплати академічної та соціальної стипендій [2, 3]. 

 

 
Рис. 1. Види стипендій 

 
У 2017 році розмір стипендій для ВНЗ III-IV рівня акредитації 

становить 1100 грн., розмір підвищеної стипендії – 1600 грн., розмір 
стипендії осіб, які навчаються ВНЗ I-II рівня акредитації складає 830 грн, а 
для учнів ПТНЗ – 415 грн. [4]. Директор навчального закладу видає наказ 
про створення стипендіальні комісії, яка має повноваження призначати або 
позбавляти стипендії осіб визначених постановою № 882 Кабінету 
Міністрів України. Стипендіальна комісія подає директорові навчального 
закладу для затвердження реєстр осіб, яким призначаються стипендії [2]. 

Отже, стипендія є з одної сторони стимулювання студентів, учнів та 
інших успішно навчатись, а з другої сторони – грошове забезпечення. 
Питання стипендіального забезпечення потребує перегляду та 
удосконалення законодавчо-нормативної бази та створення ефективної 
системи призначення та виплати стипендіального забезпечення.  

 
Література 

1. Атамас П. Й. Облік у бюджетних установах : навч. посіб. /  
П. Й. Атамас. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 285 с. 2. Про вищу 
освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. 3. Питання 

Стипендії дітям-сиротам, дітям, позбавлених 
батьківського піклування, особи, які в період 
навчання у віці від 18 до 23 років залишилися 
без батьків 

Стипендії особам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

Стипендії дітям шахтарів, які мають 
необхідний стаж підземної роботи або стали 
інвалідами I-II групи або загиблих в 
результаті нещасного випадку на виробництві 

Стипендії учасникам бойових дій та їх 
дітям,дітям, один із батьків яких загинув у 
районі проведення антитерористичних 
операцій, бойових дій чи збройних конфліктів 
або під час масових акцій громадянського 
протесту, дітей, зареєстрованих як 
внутрішньо переміщені особи 

Стипендії 

Академічні стипендії Соціальні стипендії 

стипендії, засновані Президентом України, 
Верховною Радою України, Кабінетом 
Міністрів України (у тому числі іменні), які 
призначаються за результатами навчання за 
певним освітнім рівнем 

ординарні (звичайні) академічні стипендії 

стипендії у підвищеному розмірі 
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стипендіального забезпечення: Постанова Кабінету Міністрів України від 
12.07.2004 № 88. 4. МОН розказало, яким бачить майбутнє стипендій 
[Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані: Міністерство 
освіти і науки України, 2017. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/. 

 
 
 

Іванишин І.О., 
студ. гр. ОА-43, 

Національний університет “Львівська політехніка”. 
Науковий керівник – Луцюк І.В., 

асистент кафедри обліку та аналізу 
 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ 

 
На даному етапі функціонування суспільства швидкими темпами 

відбувається процес глобалізації усіх сфер життя, у тому числі і у сфері 
бухгалтерського обліку. Задля покращення власної економічної приваб-
ливості, ефективної та продуктивної співпраці з закордонними торговель-
ними партнерами економічним суб’єктам в Україні необхідно досліджу-
вати, порівнювати та, наскільки це можливо, впроваджувати у систему 
обліку позитивний досвід цих країн. 

Одним із найбільших економічних партнерів України є Республіка 
Польща. За даними Державної служби статистики України [1] станом на 
1 жовтня 2016 р. обсяги польських інвестицій в Україні становили  
789,4 млн. дол. США, що складає значну частку від загального обсягу пря-
мих іноземних інвестицій в Україну. Також в Україні працює понад  
1,5 тис. польських фірм. За величиною інвестицій з України в економіку 
країн світу Польща посідає п’яту позицію, а обсяг прямих інвестицій склав 
50,2 млн дол. США. Отже, актуальним є порівняння фінансової звітності 
підприємств України та Польщі. 

В Польщі склад фінансової звітності регулюється Законом про 
бухгалтерський облік [1], згідно з яким обов’язковими до подання є дві 
форми звітності: Баланс і Звіт про прибутки та збитки. Всі підприємства за 
винятком мікропідприємств подають також примітки до звітності. Якщо 
для підприємств виконуються дві з трьох наступних умов: середня 
зайнятість понад 50 робітників, вартість загальних активів в балансі понад 
2,5 млн. євро та чистий прибуток з продажу товарів понад 5 млн. євро, то 
вони подають Звіт про грошові потоки та Звіт про зміни в капіталі. Також 
варто зазначити, що спрощена звітність не передбачена для банків і 
страхових фірм. 
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Крім традиційних бухгалтерських звітних форм правління підприємств 
всіх форм власності має складати адміністративний звіт про результати 
діяльності підприємства за фінансовий рік. Він складається з чотирьох роз-
ділів: основні події, включаючи фактичні капіталовкладення, які мають істот-
ний вплив на результати діяльності підприємства в звітному фінансовому 
році або очікувані в наступному; запланована реконструкція і модернізація 
підприємства; основні досягнення в наукових розробках і технічному 
розвитку; поточний і прогнозований фінансовий стан підприємства [3]. 

В Україні фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, 
представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів 
малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законо-
давства) включає: баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові 
результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт 
про власний капітал та примітки до річної фінансової звітності.  

Для суб’єктів малого підприємництва, неприбуткових підприємств, 
установ та організацій і представництв іноземних суб’єктів господарської 
діяльності національними положеннями (стандартами) встановлюється 
скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про 
фінансові результати [4].  

В табл. 1 наведено основні елементи фінансової звітності в Україні 
та Польщі. 

Таблиця 1 
Обов’язкові елементи фінансової звітності  

підприємств України та Польщі* 
 
Баланс (звіт 

про 
фінансовий 

стан) 

Звіт про 
фінансові 
результати 
(звіт про 
сукупний 
дохід) 

Звіт про 
рух 

грошових 
коштів 

Звіт про 
власний 
капітал 

Примітки 
до річної 
фінансової 
звітності 

Україна 

Великі та середні підприємства + + + + + 

Малі підприємства + + - - - 

Фізичні особи підприємці - + - - - 

Польща 

Суб’єкти  
фінансової звітності Баланс 

Звіт про 
прибутки та 
збитки 

Звіт про 
грошові 
потоки 

Звіт про 
зміни в 
капіталі 

Додаткова 
інформація 

Великі та середні підприємства + + + + + 

Малі підприємства + + + + + 

Фізичні особи підприємці + + + + - 

 
* Джерело: [1, 2, 4] 

Форми фінансової 
звітності Суб’єкти  

фінансової звітності 
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З проведених вище порівнянь можна зробити висновок, що склад 
фінансової звітності України та Польщі для великих та середніх 
підприємств не відрізняється, а для малих підприємств та фізичних осіб 
підприємців існують суттєві відмінності.  

Також варто зазначити, що в Польщі здійснюється більший контроль 
за діяльністю підприємств з боку держави. Цікавим досвідом для України є 
необхідність складання адміністративного звіту про результати діяльності 
підприємства за фінансовий рік. 

 
Література 
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ДО ПИТАННЯ ЗМІНИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА  
В УКРАЇНІ 

 
У 2017р.  трудове законодавство України зазнало чимало змін, і не всі з 

них є ліберальними та спрямованими на полегшення чи спрощення роботи 
бухгалтерів, швидше навпаки. Як відомо, гідна заробітна плата є показником 
економічного розвитку держави та найкращим стимулом для продуктивної 
праці. В рамках реформування економіки України уряд здійснив заходи щодо 
підвищення мінімальних гарантій в частині заробітної плати, проте з іншого 
боку, встановив жорсткіші умови для роботодавців. 
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В новій редакції Кодексу Законів про працю та Законі України “Про 
оплату праці” викладено зовсім інше тлумачення поняття “мінімальна 
заробітна плата”. До внесення змін мінімальну зарплату трактували, як 
розмір зарплати за просту некваліфіковану працю, нижче якого не може 
провадитись оплата, до якої не включають доплати, надбавки, інші 
заохочувальні та компенсаційні виплати. Тепер застосовується нове 
визначення – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за 
виконану працівником місячну (годинну) норму праці [1, 2]. 

Варто нагадати, що з першого січня 2017 року мінімальна заробітна 
плата становить 3200 грн., а мінімальний посадовий оклад (тарифна 
ставка) – 1600 грн., що дорівнює прожитковому мінімуму, встановленому 
для працездатних осіб [3]. 

Для цілей забезпечення мінімальних гарантій роботодавці можуть 
проводити доплату до рівня мінімальної заробітної плати, у випадку, якщо 
остання не відповідає законодавчо встановленому рівню. Така доплата є 
частиною фонду додаткової заробітної плати та виплачується щомісячно 
одночасно з виплатою заробітної. На неї нараховують єдиний соціальний 
внесок, утримується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. 

Своїми нововведеннями держава зобов’язала роботодавців діяти чітко 
до законодавства встановивши  контроль за дотриманням законодавства 
про працю та посиленням санкцій у випадку виявлених порушень. Тепер 
проводити перевірку роботодавців з питань дотримання норм трудового 
законодавства та застосовувати фінансові санкції можуть: інспекції з 
питань праці (Державна служба України питань праці), Фіскальна служба 
та органи місцевого самоврядування. 

Розглянемо розміри штрафів та інші форми покарань, які можуть бути 
застосовані до роботодавців у випадку виявлення порушень (табл. 1) [4]. 

 
Таблиця 1 

Відповідальність за порушення трудового законодавства  
Вид 

відповідальності Розмір штрафів та вид покарання 

1 2 

Фінансова 
відповідальність 

− 100 мінімальних заробітних плат (320 000 грн.) – у разі 
перешкоджанню проведення перевірки державним інспектором 
неоформлених трудових відносин, виплати заробітної плати без 
нарахування і сплати єдиного внеску; 
− 30 м.з.п. (96 000 грн.) – за кожного працівника, який працює без 
договору; видана заробітна плата без сплати ЄСВ та ПДФО; 
порушено терміни або обсяги виплати заробітної плати; 
− 10 м.з.п. (32 00 грн.) – за кожного працівника, якому оплата 
праці здійснюється без дотримання держаних гарантій; 
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Продовження табл. 1 

1 2 

 

− 3 м.з.п. (9 600 грн.) – за затримку виплати заробітної плати 
більше ніж на 1 місяць або виплат не в повному обсязі, а також у 
разі не допуску інспекторів до перевірки; 
− 1 м.з.п. (3 200 грн.) у разі неподання або несвоєчасного подання 
повідомлення про прийняття працівника на роботу та інші 
порушення трудового законодавства. 

Адміністративна 
відповідальність 

− 30-100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-
1700 грн.) – за порушення вимог законодавства про оплату праці; 
− 100-300 н.м.д.г. (1 700-5 100 грн.) – за повторне порушення 
протягом року або якщо вчинено щодо неповнолітнього, вагітної 
жінки, самотнього батька або матері, що виховує дитину віком до 
14 років або дитину-інваліда; 
− 500-1000 н.м.д.г. (8 500-17 000 грн.) – допуск до роботи без 
оформлення трудового договору (контракту); 
− 1000-2000 н.м.д.г. (17 000-34 000 грн.) – повторне порушення 
протягом року щодо допуску до роботи без відповідних 
документів; 
− 50-100 н.м.д.г. (850-1 700 грн.) – у разі не усунення порушень за 
вимогою інспекторів; 
− 20-40 н.м.д.г. (340-680 грн.) – за порушення законодавства про 
охорону праці. 

Кримінальна 
відповідальність 

− за незаконне звільнення працівника: штраф від 2000 до  
3000 н.м.д.г. (34 000- 51 000 грн.); 3 роки без права займати 
посаду керівника; виправні роботи на строк до 2 років. 
− повторне порушення або вчинення неправомірних дій до соціально 
захищених категорій громадян: штраф від 3000 до  
5000 н.м.д.г. (51 000-85 000 грн.); 5 років без права займати посаду 
керівника; виправні роботи на строк до 2 років; арешт до 6 місяців. 
− за умисну не виплату заробітної плати: штраф від 500 до 1000 
н.м.д.г. (8 500-17 000 грн.); виправні роботи на строк до 2 років; 
позбавлення волі на термін до 2 років без права бути керівником 
на 3 роки. 
− за нецільове використання коштів призначених для оплати 
праці: штраф від 1000 до 1500 н.м.д.г. (17 000-25 500 грн.); 
обмеження волі до 3 років; позбавлення волі на термін до 5 років 
без права бути керівником 3 роки. 

 
Отже, як бачимо, нові зміни націлені на захист прав працівників, що, 

як очікується, призведе до покращення добробуту працюючого населення 
та підвищення рівня життя країни в цілому.  

Проте, з іншого боку нові стандарти для дрібних підприємств можуть 
виявитися непосильними, що призведе до їх закриття. Крім цього, 
величина витрат на оплату праці прямо впливає на собівартість продукції, і 
як наслідок, слід очікувати значного підвищення цін на товари та послуги.  

Також очікується поповнення державного бюджету за рахунок 
надходжень від сплати податків суб’єктами підприємницької діяльності, 
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який в свою чергу, буде розподілятись на різні потреби, в тому числі 
забезпечення мінімальної заробітної плати працівників державного 
сектору. В цілому, основні переваги та недоліки запроваджених новове-
день можна буде визначити лише в довгостроковій перспективі. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ  

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Унаслідок впливу глобалізаційних процесів інформація посідає 
важливе місце у всіх сферах людської діяльності. У процесі введення під-
приємницької діяльності інформація відіграє визначальну роль, оскільки 
забезпечує усі сфери функціонування та розвитку підприємства. Низький 
рівень використання сучасного інформаційного забезпечення  на 
підприємствах зумовлене насамперед застарілою системою менеджменту. 
Зважаючи на це, актуальним буде аналізування основних проблем, які 
пов’язані з розвитком інформаційного забезпечення та формування кри-
терії для його оцінювання. Для забезпечення ефективного функціонування 
підприємства інформація має бути достовірною, повною, чіткою, зрозу-
мілою, своєчасною, детальною, стислою тощо [1]. Тому інформаційне за-
безпечення у процесі обробки та збереження максимально має відповідати 
критеріям якості інформації. Крім цього, інформаційне забезпечення 
повинне забезпечувати зберігання інформації, необхідної для розв’язання 
задач, єдність інформаційних масивів для всіх задач інформаційних 
систем, однократність уведення інформації та її багатоцільове вико-
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ристання, різні методи доступу до даних, низьку вартість витрат на 
зберігання та використання даних, а також на внесення змін [2]. 

Актуальність розвитку інформаційного забезпечення полягає у 
потребах підприємства у:  

1. Швидкій та своєчасній обробці інформації; 
2. Постійному оновленні інформаційної бази; 
3. Швидкій та якісній фільтрації інформації для уникнення 

накопичення зайвої інформації; 
4. Формуванні системи оптимального збереження та накопичення 

інформації; 
5. Формуванні чіткої документації; 
6. Зручності використання. 
На підставі узагальнення літературних джерел [1,2] сформовано 

критерії, за допомогою яких можна оцінити та сформувати оптимальне 
інформаційне забезпечення (рис.1).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Критерії оцінювання та формування інформаційного забезпечення 
(сформовано на підставі [1, 2]) 

 
Проблема формування та вдосконалення інформаційного забезпе-

чення залишається актуальною, оскільки підприємницька діяльність 
реалізовується в умовах динамічного середовища, яке вимагає оператив-
ності реагування на відповідні зміни. Зважаючи на це, оптимальне інфор-
маційне забезпечення має відповідати сучасним умовам розвитку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 
 

Організація оплати праці – один з найважливіших напрямків роботи 
кожного підприємства, що, в свою чергу, зумовлює актуальність проблеми, 
пов’язаних із особливостями організації та виплати заробітної плати. 

Згідно з ст. 5 Зaкону Укрaїни “Про оплaту прaці”, організaція оплaти 
прaці здійснюється на підстaві: зaконодaвчих та інших нормaтивних aктів; 
генерaльної угоди на нaціонaльному рівні; гaлузевих (міжгaлузевих), терито-
ріaльних угод; колективних договорів; трудових договорів; грaнтів [2]. 

Суб'єктaми організaції оплaти прaці є: оргaни держaвної влaди тa 
місцевого сaмоврядувaння; роботодaвці, оргaнізaції роботодaвців, об’єд-
нaння оргaнізaцій роботодaвців aбо їх предстaвницькі оргaни; професійні 
спілки, об'єднaння професійних спілок aбо їх представницькі оргaни; 
працівники. 

Існує взaємозв’язок між прaцею і її форм оплaти, що визначaють 
оргaнізaцію обліку оплaти прaці. Межею оплaти визнaчають прожитковим 
мінімумом та зa допомогою кількісних і якісних покaзників. 

Бухгaлтерський облік прaці, її оплaти тa соціaльного стрaхувaння 
персонaлу повинен зaбезпечити: отримaння економічно обґрунтовaної і 
достовірної інформaції про прaцю і її оплaту; точну і своєчaсну оплaту 
прaці прaцівників підприємствa; відстежувaння зaконності оперaцій, 
пов’язaних з нaрaхувaнням та виплaтою зaробітної плaти; своєчaсне і прa-
вильне віднесення на собівaртість продукції (робіт, послуг) сум нaрaхованої 
зaробітної плaти та єдиного соціaльного внеску; збір та групувaння покaз-
ників з прaці тa її оплaти для склaдaння необхідної звітності до держaвних 
соціaльних позaбюджетних фондів; своєчaсне виявлення резервів подaль-
шого зростaння продуктивності прaці нa підприємстві [1, c. 320]. 
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Методологічні основи формувaння в бухгaлтерському обліку інфор-
мaції про розрaхунки з оплaти прaці і розкриття інформaції про них у 
фінaнсовій звітності підприємств, організaцій та інших юридичних осіб 
всіх форм влaсності реглaментуються Положенням (стaндaртом) 
бухгaлтерського обліку 26 “Виплaти прaцівникaм” [1, c. 321]. 

Зaробітнa плaтa – це винaгородa, обчисленa, як прaвило, у грошовому 
вирaзі, яку зa трудовим договором роботодaвець виплaчує прaцівникові зa 
виконaну ним роботу [2]. І основною вимогою до організaції її оплaти є 
гaрaнтувaння виплaти зa рaхунок фінaнсово-господaрської діяльності 
підприємствa, a тaкож підвищення оплaти прaці при зменшенні її втрaт нa 
одиницю продукції (послуг). 

Нaйбільш доцільно будувaти оргaнізaцію оплaти прaці з урaхуванням 
тaких принципів: оплaта прaці прaцівнику здійснюється з урaхувaнням 
кількості, якості витрaченої прaці, a тaкож особистого вклaду; визнaчення 
розміру, форми і системи оплaти прaці, яке підприємство вибирaє сaмостійно 
відповідно до зaконодaвстa; дотримaння певного співвідношення в оплaті 
прaці різномaнітних квaліфікaційно-професійних груп і кaтегорій з 
урaхувaнням склaдності роботи і умов прaці; стимулювaння підвищення 
зменшення собівaрстості, оргaнізaційно-технічного рівня виробництвa, a 
тaкож поліпшення якості продукції; зaбезпечення відтворення робочої 
сили нa підприємстві, регулюючи оплaту прaці; покрaщення соціaльного 
зaхисту робітників. 

Виконaння основних принципів оплaти прaці нa підприємстві зaбезпе-
чується зa допомогою таких елементів як, системa договорів і угод нa 
різних рівнях, через нормувaння прaці, різновиди систем і форм оплaти 
прaці, тaрифної системи. Хочa усі ці елементи мaють власне признaчення, 
aле при їхній взaємодії зaбезпечується дієве формувaння мaтеріальної 
зaцікaвленості у виконaнні високих покaзників виробницвa кожним 
прaцівником підприємствa. 

Зa сучaсних умов рaзом із зaгaльноекономічними змінaми відбува-
ються тaкож зміни в оргaнізації оплaти прaці, aле ці зміни мaють деякі 
недоліки: розміри зaробітної плaти професійно-квaліфікаційного рівня у 
держaвному і недержaвному секторах мaють досить великі розбіжності; 
чaстка зaробітної плaти у ВВП є низькою; співвідношення мaксимального і 
мінімaльного розміру зaробітної плaти є деформовaне; тaрифна системa 
оплaтa прaці втрачaє свою стимуюючу функцію через недостaтню тaрифну 
чaстину у загальній зaробітній плaті; розміри зaробітної плaти мaють 
невелику зaлежність від якості тa кількості виготовленої продукції; 

Отже,  можнa стверджувaти, що правильнa оргaнізaція оплaти прaці є 
нaдзвичaйно необхідною умовою для стимулювaння прaцівників. Нa нaшу 
думку, її потрібно реформувaти, a сaме: підвищувaти ціну робочої сили, 
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підвищувати чaстку мінімaльної зaробітної плaти у середній зaробітній 
плaті, удосконалювaти механізм державно-договірного регулювaння зa-
робітної плaти, встaновлювaти рівноцінні умови і єдині регулятори 
відтворення робочої сили незалежно від форми влaсності. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 

ВИРОБНИЦТВА 
 
Основою господарської діяльності будь-якого підприємства є процес 

виробництва. Важливу роль для успішного здійснення виробничого 
процесу відіграє управлінський облік. Основне місце в якому займає облік  
витрат і калькування різних видів продукції. На основі даних про розмір та 
види витрат працівники виробничого апарату підприємства отримають 
інформацію про використання ресурсів, формування собівартості продукту  
у результаті чого,  ухвалюються ефективні управлінські рішення. 

Дослідженням питань управління витратами виробництва займались 
такі видатні вчені – науковці, як: Ф.Ф. Бутинець, В.Г. Швець, Т.І. Єфімен-
ко, Н.В. Чебанова, Н.О. Гура, О.В. Лишиленко, І.А. Волкова, Г.О. Партин 
та ін. Але багато питань залишились не розкритими.   

Виробничі витрати –це фактичні витрати на придбання й викорис-
тання всіх необхідних умов виробництва, які забезпечують осягнення 
кінцевого результату господарської діяльності. Відсоткове співвідношення 
елементів витрат характеризує їх структуру. Матеріаломісткими вважають 
галузі, у структурі витрат яких велика питома вага матеріальних витрат 
(харчова, легка промисловість), трудомісткими – галузі добувної промис-
ловості, де витрати на зарплату становлять 50%. Фондомісткими вважають 
галузі, в структурі яких велику питому вагу мають амортизаційні 
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відрахування (електроенергетика). Витрати виробництва поділяються на 
зовнішні та внутрішні [1].  

Зовнішні витрати, їх ще називають явні, прямі, грошові, – це витрати 
на придбання ресурсів, які не належать даному підприємству.  Внутрішні 
витрати, або неявні, непрямі, неоплачувані, пов'язані з використанням 
факторів виробника, які перебувають у власності підприємства, тобто 
грошовий капітал, обладнання. 

Розглянемо бухгалтерський і економічний підходи до розуміння 
природи затрат. Бухгалтерський підхід передбачає врахування зовнішніх 
(явних) витрат, які оплачуються безпосередньо після отримання рахунка 
чи накладної. Ці витрати відображаються у бухгалтерському балансі 
підприємства і є бухгалтерськими витратами.  

Відповідно до П(с)БО 16 “Витрати” витрати – це зменшення 
економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 
амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом 
чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, пов’язаного 
з виплатами учасником [2].  

Облік витрат є важливим фактором успішної роботи підприємства і є 
одним з найважливіших облікових процесів. 

Економічний підхід до витрат виробництва передбачає врахування не 
тільки зовнішніх, а й внутрішніх витрат, пов'язаних з можливістю 
альтернативного використання ресурсів. Економічні витрати відрізняються 
від бухгалтерських на величину альтернативної вартості власних ресурсів. 
Таким чином, економічні витрати – справжні витрати виробництва на 
даний товар, що визначаються як найвища корисність тих благ, які 
суспільство може отримати за оптимального використання ресурсів [3]. 

Аналіз витрат виробництва здійснюється у довгостроковий період, 
короткостроковий період функціонування виробництва. У короткостроко-
вому періоді одна частина ресурсів є перемінною (природні й трудові 
ресурси), а друга частина – постійною. Тому, короткостроковий період 
нерідко називають періодом фіксованих виробничих потужностей. 
Зменшення витрат на виробництво продукції збільшує доходи, і навпаки. 
Товаровиробники в умовах конкуренції повинні прагнути до скорочення 
витрат виробництва або собівартості продукції.  

В Україні надзвичайно важливу роль у зниженні собівартості на 
підприємствах відіграє економія сировини, електроенергії, палива [4]. 

Отже, собівартість продукції відображає реальні витрати підпри-
ємства на виробництво продукції, дає можливість визначити ефективність 
його роботи. Слід, особливу увагу звернути на зниження непродуктивних 
витрат – штрафів, відшкодування збитків тощо, пов'язаних із невико-
нанням підприємством своїх договірних зобов'язань. Так, для зниження 
витрат, пов'язаних з використанням основних фондів, необхідно поліпшу-
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вати якість машин, устаткування, споруд, зменшувати частку пасивної 
частини основних фондів, а саме кількість складських приміщень, інших 
споруд, тари тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ 
РОСЛИННИЦТВА 

 
Однією з найважливіших у господарській діяльності сільськогоспо-

дарських підприємств є категорія біологічних активів. Категорія біоло-
гічних активів, як про об’єкт обліку в сільськогосподарських підпри-
ємствах, вперше обґрунтована у Міжнародному стандарті бухгалтерського 
обліку 41 “Сільське господарство” [1].  

Згідно з П(С)БО 30 "Біологічні активи" це активи – тварини або 
рослини, які у процесі біологічних перетворень здатні давати сільсько-
господарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також 
приносити в інший спосіб економічні вигоди. Об’єктом бухгалтерського 
обліку біологічних активів рослинництва можуть бути види сільськогоспо-
дарських рослин або однорідні групи біологічних активів, які складаються 
з підвидів сільськогосподарських рослин, окремих культур [2]. 

Необхідність класифікації біологічних активів зумовлена їх 
біологічною різнорідністю і відповідно використанням в основних галузях 
сільськогосподарського виробництва – рослинництві та тваринництві.  

Відповідно біологічним активом є рослина на утримання та/або виро-
щування якої спрямована діяльність підприємства, до того ж не обов’яз-
ково сільськогосподарська. Тобто процес якісних і кількісних змін 
біологічних активів контролюється і управляється підприємством. 
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Першою класифікаційною ознакою за якою групуються біологічні 
активи рослинництва є період участі біологічних активів у господарському 
обороті підприємства. Відповідно вони поділяються на: 

– довгострокові біологічні активи (сади, виноградники, плантації 
хмелю і ягідних культур, багаторічні трави); 

– поточні біологічні активи (рослини процес життєдіяльності, яких 
менше 12 місяців, або використання яких більше одного року 
економічно не доцільно); 

– незрілі довгострокові біологічні активи (багаторічні насадження, 
що не досягли пори плодоношення). 

Галузева та оціночна класифікаційні ознаки покладені в основу 
виділення субрахунків для обліку біологічних активів рослинництва [3].  

На субрахунках 165 та 166 відображаються тільки незрілі біологічні 
активи рослинництва.  Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені 
за справедливою вартістю відображаються на рахунку 21 “Поточні 
біологічні активи”. Біологічні активи, які оцінюються за первісною вартіс-
тю визнаються незавершеним виробництвом і відповідно відображаються 
на рахунку 23 “Виробництво” до моменту збирання врожаю [3]. 

Зміни вартості поточних біологічних активів рослинництва на 
рахунках обліку у відповідності до П(С)БО 30 відображаються наступними 
проведеннями (табл.1). 

Таблиця 1 
Відображення в бухгалтерському обліку основних операцій з 

поточними біологічними активами в рослинництві за П(С)БО 30 
Зміст господарської операції Дебет Кредит 

Визнано біологічні активи на звітну дату 211 23 
Визнано дохід від збільшення вартості біологічних 
активів рослинництва 

211 7102 

Визнано витрати від зменшення вартості біологічних 
активів рослинництва 

9402 211 

Списано на фінансові результати отриманий  
- дохід 
- збиток 

 
7102 
791 

 
791 

9402 
Відновлення обліку виробництва на дату зрілості 
біологічних активів рослинництва (виходу продукції) 

23 
 

211 

 

Запропонована класифікація дозволяє застосувати оптимальну модель 
організації синтетичного і аналітичного обліку біологічних активів з метою 
максимально повного розкриття у фінансовій звітності інформації про їх 
наявність та рух у різних аспектах. 
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ЄДИНИЙ КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ РАХУНОК У СИСТЕМІ БЮДЖЕТНИХ 
РАХУНКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

 
Відповідно до Бюджетного кодексу Державне казначейство є одним з 

учасників бюджетного процесу, одним із завдань якого є забезпечення, 
обслуговування бюджетів та управління бюджетними коштами.  

Згідно зі статтею 43 Бюджетного кодексу України, при виконанні 
державного та місцевих бюджетів застосовується казначейська форма обслу-
говування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського 
рахунку, яка передбачає здійснення Державним казначейством України: 

1) розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних 
коштів; 

2) контролю бюджетних повноважень під час зарахування надходжень, 
прийняття зобов’язань та проведення платежів; 

3) ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання 
бюджетів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку та інших нормативно-правових актів Міністерства фінансів України: 

4) здійсненні інших операцій із коштами державного бюджету; 
Реалізація функції управління бюджетними потоками держави стала 

можливою через консолідацію фінансових ресурсів держави на єдиному 
казначейському рахунку.  

Єдиний казначейський рахунок (далі − ЄКР) − це консолідований 
рахунок, відкритий Державному казначейству України в Національному 
банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків  у системі елект-
ронних платежів Національного банку України, на якому консолідують кош-
ти державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування та кошти інших клієнтів, обслуговування яких 
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здійснюють органи  Державного казначейства України та регламентуються 
законодавством. 

Цей рахунок об’єднує систему рахунків, що діють в єдиному режимі та 
через які органи Державного казначейства проводять операції за доходами та 
видатками бюджетів усіх рівнів, що  дає змогу Державному казначейству в 
режимі реального часу отримувати інформацію про рух та наявність коштів 
на ЄКР як результат здійснення операцій на всіх його бюджетних та не 
бюджетних рахунках. На субрахунках ЄКР ведеться аналітичний облік кош-
тів державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування, коштів інших клієнтів, обслуговування яких 
здійснюється органами Державного казначейства України відповідно до  
законодавства. 

Для ведення бухгалтерського обліку операцій по виконанню державного 
та місцевих бюджетів, а також інших операцій з коштами клієнтів, в органах 
Державного казначейства України відкрито рахунки: 

− для зарахування надходжень бюджетів, передбачених законо-
давством; 

− для операцій клієнтів з бюджетними коштами; 
− для обліку операцій з фінансування бюджетів та інші бюджетні ра-
хунки; 

− фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування; 
− інших клієнтів за операціями, що не належать до операцій з вико-
нання бюджетів, але відповідно до вимог законодавства обслуго-
вуються органами Державного казначейства України. 

Розрахунково-касове обслуговування розпорядників коштів бюджету, 
одержувачів коштів, здійснюється органами Державного казначейства відпо-
відно до умов договорів, які укладаються між органом Державного казна-
чейства і власниками рахунків. Для проведення оплати рахунків розпоряд-
ники коштів бюджету до органів Державного казначейства подають реєстри 
зобов’язань та фінансових зобов’язань разом із оригіналами первинних 
документів. У свою чергу органи Державного казначейства реєструють та 
беруть на облік зобов’язання та фінансові зобов'язання і ведуть картки обліку 
зобов'язань та фінансових зобов'язань. Оплата видатків здійснюється за 
наявності в обліку в органах Державного казначейства зобов'язань та фі-
нансових зобов'язань та залишків коштів на рахунках розпорядників. Підста-
вою для здійснення платежів є платіжні доручення розпорядників коштів та 
документи, що підтверджують цільове спрямування коштів.  

Отже, єдиний казначейський рахунок об’єднує бюджетні рахунки які 
знаходяться в установах банків та на яких відбуваються зміни щодо доходів 
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та видатків бюджетних установ. Запровадження ЄКР дало змогу органам 
казначейства прискорити розрахунки за коштами, що обліковуються на ЄКР 
та мати вичерпну інформацію про стан державних фінансів, а отже, володіти 
фінансовим важелями макроекономічного регулювання. 
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ЗМІНИ В ОПОДАТКУВАННІ 2017 РОКУ 
 

З 1 січня набули чинності зміни до Податкового кодексу, спрямовані на 
поліпшення інвестиційного клімату в Україні. 

Прийнятий закон передбачає спрощення податкової системи, підви-
щення прозорості та якості адміністрування податків, ліквідацію поширених 
схем ухилення від оподаткування [1]. 

В цілому, цей законопроект містить як прогресивні норми, так і 
додаткові ризики для бізнесу. 

Найбільш важливими прогресивними змінами можна вважати: 
1) введення електронного способу взаємодії між платниками податків та 

контролюючими органами; 
2) запровадження єдиного реєстру заяв на відшкодування ПДВ та 

розповсюдження автоматичного відшкодування на всіх платників податку; 
3) ліквідацію податкової міліції., а також  подальше вдосконалення 

системи трансфертного ціноутворення. 
Негативними змінами для бізнесу є: 
1) надання органам ДФС права позасудового стягнення коштів з 

рахунків платників податків; 
2) заборона зменшення суми податку на прибуток, що підлягає сплаті до 

бюджету, на суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки. 

Щодо зупинення реєстрації у ЄРПН податкових накладних, то ця норма 
спрямована на запобігання податковим зловживанням і мала б захищати 
сумлінних платників податку. Але водночас існує ризик того, що внаслідок 
недосконалості критеріїв будуть блокуватися податкові накладні сумлінних 
платників. Оскільки рішення про розблокування прийматимуться у ручному 
режимі, зберігаються корупційні ризики. 
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Так звані “податкові канікули” для малого бізнесу – на практиці лише 
деякі компанії зможуть ними скористатися через занадто жорсткі вимоги. 
Навіть для тих платників податку, хто міг би отримати пільгу зі сплати 
податку на прибуток, економічний виграш від застосування цієї пільги може 
виявитися меншим за додаткові витрати, пов’язані з виконанням критеріїв 
відповідності [2]. 

Майже ідентичні “податкові канікули” вже запроваджувалися в 2011 
році під час набрання чинності Податковим кодексом, але не справили 
жодного позитивного впливу на стан малого бізнесу та інвестиційний клімат. 

Забезпечення надійного та правильного функціонування електронних 
систем та баз даних, захист від несанкціонованого втручання у їхню роботу 
та захист конфіденційної інформації є основними ризиками, що стосуються 
пропонованих змін. 

Чинний у 2016 році  ПКУ містив  у собі масу проблем та недоробок, які 
потрібно виправляти, – оскільки зволікання може завдати бізнесу і кожному 
платнику податків більший фінансовий збиток, ніж порушення принципу 
стабільності,  та поставити під удар інвестиційну привабливість України, так 
як масові порушення в процесі надання бюджетного відшкодування 
відштовхують приплив іноземного капіталу.  
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Сучасні тенденції розвитку глобальної економіки зумовлюють зміни у 
підходах та принципах роботи організацій сфери послуг. Оскільки заклади 
харчування пропонують вже не тільки суто послуги харчування, а 
супроводжують процес споживання їжі іншими візуальними та емоційними 
факторами, що зумовлює потребу у організацій даної сфери розвивати не 
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тільки асортимент послуг харчування (широкий вибір страв та напоїв), а й 
забезпечувати надання додаткових послуг та вимагають вдалого управління 
емоціями і враженнями своїх клієнтів. 

Глобальна клієнтоорієнтованість організацій потребує інвестування 
ресурсів у емоції клієнтів, у їхні позитивні враження та задоволення. Теорія 
управління враженнями клієнтів дозволяє розробляти механізми для іннова-
ційного розвитку закладів сфери послуг і збільшувати тим самим цінність для 
своїх клієнтів. Ось чому, ресторанний висококонкурентний ринок шукає 
можливості розвитку в контексті сучасних підходів в управлінні, пов’яза-
ними з новими маркетинговими фішками та інноваціями в управлінні, що 
дозволяє управляти емоційним станом своїх клієнтів. 

Управління враженнями клієнтів, маркетинг вражень або “impressions 
management” – нова парадигма менеджменту, що передбачає формування 
нових підходів в маркетингових і управлінських підходах та забезпечує 
розроблення механізмів збільшення цінності послуг компанії для споживачів.  

Розглянемо особливості застосування теорії управління враженнями на 
прикладі львівського ресторану “Сім поросят” та конкурентні переваги від її 
застосування: 

1. Оригінальна концепція львівського ресторану-музею “Сім поросят” 
вигідно відрізняє його від усіх інших, представлених на ринку аналогічних 
послуг харчування:  

– українська автентична кухня, що готується за старовинними віднай-
деними рецептами; 

– гуцульський інтер’єр XVI ст., що переносить відвідувачів у атмосфе-
ру карпатських гір до дерев’яних хат українських мольфарів, з 
водяним млином, кахельною піччю тощо; 

– українською легендою, що переросла у традицію для туристів. 
Українська лялька-мотанка ресторану стала оберегом, що сформувала 
традицію загадування бажань на благополуччя, здоров’я та успіх усім, 
хто заходить у ресторан-музей. 

2. Достатньо привабливе місце розташування у старовинній частині м. 
Львова у будинку вісімнадцятого століття. 

3. Наявність стабільних постачальників якісних екологічних продуктів 
харчування та напівфабрикатів, що дозволяє забезпечувати екологічність та 
високу якість страв закладу. 

4. Кваліфікований персонал закладу, зокрема кухарів, що готують 
традиційні українські страви за віднайденими старовинними рецептами. 

5. Система менеджменту та рівень кваліфікованості адміністративного 
персоналу ресторану, який генерує інноваційні ідеї та готовий їх втілювати у 
життя. Інноваційна діяльність та людський капітал є вагомою складовою 
конкурентоспроможності ресторану. 
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6. Вагомою перевагою закладу є розвиток і накопичення соціального 
капіталу, оскільки ресторан має розвинену мережу торгівельних партнерів зі 
сфери відпочинку, туризму та рекреації, мереж одягу та спортивного 
спорядження тощо. Налагоджені відносини із такими підприємствами 
допомагають формувати постійну клієнтську базу ресторану та тісні і 
довготривалі стосунки. 

7. Активна маркетингова політика та застосування маркетингу вражень 
дозволяє створювати додаткові послуги для клієнтів ресторану, зокрема: 
екскурсії рестораном-музеєм, використання ресторану як інтер’єру для 
фотосесії та відео-зйомок тощо. 

Теорія управління враженнями особливо активно застосовується у сфері 
послуг, адже клієнти отримують додаткові цінності, що формують у них 
переконання отримання унікальних і неповторних послуг. Потужна конку-
ренція у сфері гостинності та ресторанного бізнесу визначила необхідність 
активного застосування менеджменту вражень як одного із перспективних 
напрямків підвищення їхніх конкурентних позицій на ринку. 
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 
Для ефективного функціонування підприємств залізничного транс-

порту насамперед необхідно розробити облікову політику. Це питання 
належить до компетенції власника або іншого органу, який уповноважений 
керувати підприємством.  

Згідно з НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” та 
Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні”, облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, 
які використовуються підприємством для складання та подання фінансової 
звітності.  

При формуванні облікової політики необхідно врахувати ряд факто-
рів, які мають безпосередній вплив на підприємство: форма власності та 
організаційно-правова форма підприємства; вид діяльності; організаційна 
структура управління та наявність структурних підрозділів; поточна та 
довгострокова мета підприємництва; кількість господарських операцій, 
обсяги діяльності, обсяг продажу, чисельність персоналу, наявність 
відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств тощо; особливості опо-
даткування виду діяльності; системи та форми розрахунків з покупцями та 
постачальниками; взаємини з фінансовими структурами; система звітності 
перед власниками, а також іншими користувачами фінансової інформації; 
стан законодавства, перспективи його зміни [3, с. 245]. 

Формування облікової політики підприємств залізничного транспорту 
слід здійснювати із врахуванням специфіки організаційної структури уп-
равління, сформованої таким чином, що кожен окремий структурний під-
розділ веде бухгалтерський облік автономно і  в повному обсязі здійснює 
первинне документування господарських операцій, складає облікові регістри 
та фінансову звітність. При цьому ведення бухгалтерського обліку відокрем-
леними структурними одиницями та залізницею в цілому здійснюється за 
єдиною методологією. Методологічні основи ведення обліку та фінансової 
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звітності визначені національними положеннями (стандартами) бухгал-
терського обліку, галузевими стандартами, Планом рахунків бухгалтерсь-
кого обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 
підприємств і організацій основної діяльності залізничного транспорту 
України та іншими нормативними документами, розробленими та 
затвердженими Укрзалізницею.  

Незважаючи на наявність галузевих нормативних актів, існує потреба 
в розробці на кожному підприємстві індивідуального інструктивного до-
кумента з його облікової політики. В такому документі не слід повторю-
вати положення галузевих стандартів (принципи, методи обліку, облікові 
та контрольні процедури), допускається при необхідності лише конкре-
тизація, уточнення цих положень з урахуванням специфіки організації 
виробництва та управління на конкретному підприємстві [2, с. 41]. 

Особливостями ведення бухгалтерського обліку, що слід враховувати 
при формуванні облікової політики підприємств залізничного транс-
порту є: 

1) деталізація субрахунків на окремі складові, що випливають із спе-
цифіки діяльності підприємств залізничного транспорту. Наприклад, до 
субрахунку 105 “Транспортні засоби” передбачено рахунки третього по-
рядку: 1050 “Електровози”; 1051 “Тепловози”; 1052“Паровози”; 1053 
“Моторвагонні секції”;1054“Дизельні поїзди та автомотриси”; 1055 
“Вагони вантажні” та ін. [4, с. 136-137]; 

2) розроблення власних методичних рекомендацій по веденню 
бухгалтерського обліку на основі існуючих П(С)БО;  

3) безперервність характеру виробництва (надання послуг з 
перевезення) на залізничних підприємства спричиняє те, що оплата за 
переміщення пасажирів, вантажу тощо, отримана залізницею-відправни-
ком, не може  вважатися її доходом, а повинна бути розподілена між 
залізницями-учасниками перевезень; 

4) вантажі, що перевозяться, не відображають ні за кількістю, ні за 
вартістю у бухгалтерському обліку залізничного підприємства; 

5) ремонти рухомого складу, будівель і споруд залізничного 
транспорту, а також відновлювальні роботи при ліквідації стихійного лиха, 
аварій тощо, здійснюються спеціалізованими підприємствами, відповідно, 
витрати підлягають розподілу між підприємствами, на балансі яких 
обліковуються такі засоби [1, с. 155]; 

6) очікувані строки корисного використання (експлуатації) основних за-
собів підприємств залізничного транспорту встановлюється Укрзалізницею. 

Таким чином облікова політика має вагоме значення для управління 
підприємствами залізничного транспорту і повинна враховувати особли-
вості, що обумовлені специфікою залізничних перевезень та організа-
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ційною структурою Укрзалізниці. Детальне і уміле формування Наказу про 
облікову політику дозволяє підвищити ефективність управління, шляхом 
врегулювання методів оцінки, обліку і процедур їх застосування. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
ВИТРАТ, ЩО ФОРМУЮТЬ СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, ТОВАРІВ, 
РОБІТ (ПОСЛУГ) ТА НЕОБХІДНІСТЬ КОНТРОЛЮ ЗА НИМИ 

 
Оцінювання ефективності функціонування підприємства здійснюється 

шляхом порівняння його витрат та результатів діяльності. Такий аналіз є 
важливим для побудови та постійного вдосконалення стратегії підприємства, 
прийняття важливих управлінських рішень, вибору конкретних видів 
діяльності підприємства, визначення структури випуску продукції (асор-
тименту товарів, пакету послуг), їх оптимальних обсягів та цін на них.  

Беззаперечним є той факт, що планування та ефективне управління 
собівартістю здатні забезпечити успішність підприємства при врахуванні 
також постійного впливу зовнішніх чинників (економічна ситуація в 
країні, науково-технічний прогрес, кваліфікація персоналу тощо) [2]. 
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Організація бухгалтерського обліку витрат і калькулювання собівар-
тості продукції, товарів, робіт (послуг) має враховувати такі важливі 
фактори як відповідність стратегії та місії підприємства; здатність до 
адаптації до умов бізнес-середовища та врахування галузевої специфіки 
(особливостей) діяльності підприємства [3]. Взаємозв’язки між зовнішнім 
середовищем, внутрішніми бізнес-процесами та системою бухгалтерського 
обліку і контролю витрат та калькулювання собівартості продукції, 
товарів, робіт (послуг) показано на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Вплив факторів інституційного середовища на бухгалтерський облік  
і контроль витрат та калькулювання собівартості продукції,  

товарів, робіт (послуг) [сформовано на основі 1, 3] 
 
З метою удосконалення та раціоналізації організації обліку витрат, 

які формують собівартість продукції, товарів, робіт (послуг), наведемо 
перелік об’єктів, що потребують контролю та постійного вдосконалення на 
підприємстві: 

– методологічні підходи до класифікації витрат; 
– методичні підходи до відображення витрат в обліку (на рахунках, в 
регістрах, у звітності); 

– підходи до визначення та встановлення інформаційних взаємозв’яз-
ків між управлінським персоналом та службами бухгалтерського 
обліку й планування; 

Бухгалтерський облік і 
контроль витрат та 

калькулювання собівартості 
продукції, товарів, робіт 

(послуг) 

Тактика і 
політика підприємства 

Гранично 
допустимі витрати 

Ефективність 
діяльності та 
продуктивність  

Рівень 
управління витратами 

 

Управління розміром 
підприємства 

 

Відповідність стратегії та 
місії підприємства 

Врахування галузевої 
специфіки в діяльності 

підприємства 

Здатність до адаптації 
до умов бізнес-середовища  
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– розробка чіткої облікової політики підприємства та організації 
процесів документообігу та інші. 

Отже, розробка та формування раціональної системи управління 
витратами, що формують собівартість, та механізмів ефективного викорис-
тання ресурсів можливі лише на основі достовірної та оперативної інфор-
мації про структуру понесених витрат, їх обсяги, вартісну оцінку тощо, 
наданої системою бухгалтерського обліку. Дана інформація, у свою чергу, 
дозволяє реалізувати такі програми оптимізації витрат та створює умови 
для належного контролю за ними.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЛІСОПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ 
 

Підприємства лісового господарства часто стикаються з проблемами 
об’єктивного відображення в обліку лісових біологічних активів в процесі 
своєї діяльності, зокрема, на етапах лісорозведення та лісозаготівлі. Зазна-
чимо, що в галузеві особливості для таких підприємств є визначальними 
при організації обліку на усіх функціональних ділянках. 

Достовірна оцінка витрат на виробництво продукції лісового госпо-
дарства з подальших відображенням їх в обліку дозволяє отримувати необ-
хідну інформацію управлінському персоналу для прийняття рішень, міні-
мізації витрат, правильності оцінки активів, максимізації прибутку тощо. 

Регулювання обліку лісових біологічних активів здійснюється з 
використанням П(С)БО 30 “Біологічні активи”, що визначає методологічні 
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засади формування у бухгалтерському обліку інформації про біологічні 
активи і про одержані в процесі їх біологічних перетворень та розкриття 
інформації про них у фінансовій звітності. Проте положення не повною 
мірою розкриває специфіку обліку лісових біологічних активів на кожному 
з етапів їх створення та виробництва. 

Важливим для здійснення діяльності лісових господарств є відтво-
рення біологічних активів – лісорозведення, адже такий процес має значні 
особливості та значно розтягнутий в часі.  

 

Таблиця 1 
Облікове відображення процесу лісорозведення біологічних активів 

Етапи лісорозведення Кореспонденція рахунків 
І. Підготовка земельної 
ділянки до засаджування 

Визнання Д-т 102 К-т 156 

ІІ. Зародковий період Визнання Д-т 155 К-т 208, 209,131, 661, 651 
Формування паростка Д-т 155 К-т 209, 661, 651,131 
Утворення молодих лісів Д-т 155 К-т 209, 661, 651,131 

Створення 
середньовікових 
деревних активів 

Д-т 161 К-т 155 
Д-т 155 К-т 209, 661, 651 
Д-т 262, 271 К-т 155 

ІІІ. Післязародковий 
період 
 

Утворення стиглих 
активів 

Д-т 161 К-т 155 
Д-т 155 К-т 209, 661, 651 
Д-т 262, 271 К-т 155 

 
Первісна вартість молодих деревних активів при лісорозведенні може 

складатися з таких витрат [3]:  
– прямі матеріальні витрати (вартість посадкового матеріалу та засо-
бів захисту лісорозсадників, вартість паливо-мастильних матеріалів, 
що витрачаються при транспортуванні посадкового матеріалу);  

– прямі витрати на оплату праці та ЄСВ працівників, що займалися 
висаджуванням посадкового матеріалу;  

– витрати на оплату робіт і послуг, що надаються сторонніми 
організаціями, пов’язаних із висадженням і доглядом за лісовими 
активами;  

– витрати на утримання обладнання, яке використовується при 
висадці;  

– витрати на догляд за лісовими насадженнями (проведення санітар-
них, очисних, проміжних рубок, на охорону насаджень від шкід-
ників і хвороб); 

– витрати обслуговуючого виробництва, пов’язанні з закладенням і 
доглядом за деревними активами;  

– амортизаційні відрахування на витрати на капітальне поліпшення 
земельної ділянки, на якій було здійснено висадку посадкового 
матеріалу. 
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Лісорозведення складається з трьох основних етапів (табл. 1) [4]. 
Отже, облікове відображення лісових активів необхідно здійснювати з 

урахуванням стадій життєвого циклу деревини, та виділяти окремі об’єкти 
бухгалтерського обліку на кожному з цих етапів: капітальні витрати на 
поліпшення земельної ділянки, витрати на формування деревних лісових 
активів та лісова продукція, заготовлена підчас здійснення рубок догляду.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ,  
ЩО СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ НА ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ 

 
Одним з найперспективніших видів торгівлі в плані зниження 

накладних витрат і збільшення прибутку підприємства є інтернет-торгівля.  
Інтернет-магазин є інтерактивним сайтом, на якому рекламуються 

товари та послуги, приймаються замовлення, пропонуються різні варіанти 
оплати замовлених товарів і послуг. Складність полягає в тому, що не 
виділяють різниці між інтернет-магазином, web-каталогом і web-вітриною, 
що є суттєвим для облікової системи та пов’язано з різними витратами на 
їх організацію і відповідно має бути відображено в обліку [1]. Це вимагає 
специфічного підходу до розробки облікової політики таких підприємств.  
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Наказ про облікову політику складається головним бухгалтером під-
приємства та повинен враховувати не лише загальнопоширені принципи і 
норм обліку, але й специфіку діяльності підприємства [2]. 

 В процесі формування облікової політики потрібно відслідковувати 
усі фактори, які мають вплив на неї (табл.1). Від цього залежить доціль-
ність прийнятої облікової політики і відповідно ефективність діяльності 
підприємства, яка нею регламентується. 

 
Таблиця 1 

Фактори впливу на формування облікової політики підприємств  
що здійснюють інтернет-торгівлю* 

Фактори впливу Дані, які слід відобразити в Наказі про облікову політику 
Організаційно-
правові засади 
функціонування 

Спеціального нормативного документа, який би повністю 
регламентував торгівлю через Інтернет-магазин, немає. Отже, на 
неї поширюються ті ж документами, що й інші види торгівлі.  

Ідентифікація з 
облікового 
погляду 

За своєю обліковою суттю інтернет-магазин може бути віднесений 
до нематеріальних активів. Якщо проаналізувати критерії їх 
визнання у [3], то інтернет-магазин повністю їм відповідає.  

Джерело 
походження 
інтернет-
магазину 

Через ідентифікацію облікового об’єкта та правове підґрунтя 
оформлення угоди існують різні підходи до обліку витрат, 
пов’язаних із організацією інтернет-магазину: створення сайту 
самостійно, розробка сайту сторонньою організацією, право на 
використання сайту згідно договору про надання послуг.  

Нарахування 
амортизації  

Амортизація нематеріальних активів здійснюється протягом  
строку використання не меншого за 2 роки до досягнення 
залишкової вартості, що дорівнює нульовому значенню [4]. 

Витрати 
характерні для 
організації 
інтернет-
торгівлі 

Витрати на оплату послуг хостингу (оренда дискового простору), 
коллокей-шину (оренда сервера у провайдера).  плата за домен 
визнаються як витрати, пов’язані з підготовкою й організацією 
виробництва, а також продажем продукції. Витрати на утримання 
Web-сайту підприємство списує на рахунок 93 “Витрати на збут”. 

Способи оплати 
за товари 

1) після доставки, кур’єру власної кур’єрської служби підпри-
ємства; 
2) після отримання у поштовому відділенні; 
3) після доставки, кур’єру сторонньої кур’єрської організації; 
4) електронними грошима прямо на сайті Інтернет-магазину; 
5) забравши товар у офісі підприємства, оплатити на місці. 
Від вибору певного способу оплати залежить дата визнання 
доходу, тому це потрібно чітко описати в обліковій політиці. 

Розробка 
договорів 

Враховуючи облікові особливості потрібно розробляти та 
впроваджувати в практику Положення про договірну політику. 
Поєднання умов договірної та облікової політики дозволить 
використовувати всі наявні ресурси та можливості підприємства, 
що в матиме позитивні результати для діяльності інтернет-
магазину 

  

* розроблено на основі [5]. 
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Уміло сформована облікова політика сприяє ефективності управління 
господарською діяльністю підприємства, його перспективному розвитку, 
зручності й прозорості ведення бухгалтерського обліку. Від неї залежать 
ціновий механізм і податкове планування та, що найважливіше, основні по-
казники діяльності господарюючого суб’єкта, зокрема: фінансова стабіль-
ність, привабливість, платоспроможність. За допомогою облікової політики 
на підприємстві можна визначити правила не лише облікового відображення 
операцій з товарами, але й організувати свою діяльність таким чином, щоб в 
майбутньому уникнути будь-яких судових вирішень справ. 
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ОЦІНКА БРАКУ У ВИРОБНИЦТВІ  
ТА ОСОБЛИВОСТІ СПИСАННЯ 

У наші дні основною метою підприємницької діяльності є одержання 
прибутку, причому з мінімізацією втрат. Однак не завжди виробничо-
господарська діяльність на підприємстві може приносити його власникові 
лише прибуток. Досить складно оминути втрати, що з’являються на різних 
стадіях господарського процесу, зокрема втрати від браку, характерні 
насамперед для виробничих  підприємств. Випуск бракованої продукції 
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часто спричиняє зниженню довіри до виробника і, відповідно, знижує його 
фінансові результати. У суб’єкта господарювання можуть виникнути і до-
даткові витрати, якщо бракована продукція підлягає виправленню або до-
робці. Тому для того, щоб забезпечити ефективність діяльності підпри-
ємства потрібно вести постійний контроль за процесом виробництва, 
рівнем якості продукції та розміром втрат від браку. 

Важливим етапом облікового відображення витрат на брак є їх 
своєчасне та правильне документування (рис.1). 

 
Рис. 1. Документи, які використовуються при оформленні браку  

У цих документах зазначають інформацію про забраковану продукцію 
(вид браку, сорт, одиниці виміру, причини виникнення браку, винних осіб 
тощо), можливість використовувати забраковані вироби надалі й заходи, 
які вжиті для того, щоб позбутися браку. Після закінчення звітного періоду 
відповідно до актів складають звіт про витрати щодо браку. 

Для правильності розрахунку та відображення розмірів втрат від 
браку, які включають до собівартості виробленої продукції, у бухгалтерсь-
кому обліку виділяють певні його види. За місцем виявлення дефектів брак 
продукції буває внутрішнім та зовнішнім, за характером виявлення – 
непоправним і поправним. Брак продукції, виявлений до її відправлення 
споживачеві, називають внутрішнім браком, а брак, що споживач виявив є 
зовнішнім [2]. 

Для обліку та узагальнення інформації про втрати від браку викорис-
товується рахунок 24 “Брак у виробництві”[3]. 

Собівартість внутрішнього невиправного браку оцінюють за плано-
вою сумою прямих витрат[3]. На відміну від собівартості остаточного бра-
ку собівартість внутрішнього поправного браку складається з вартості за-
пасів, витрачених на виправлення бракованої продукції, витрат на 
заробітну плату робітникам за виправлення браку, з відрахуваннями на со-
ціальні заходи та частки загальновиробничих витрат. 

Вартість зовнішнього браку складається з виробничої собівартості 
продукції, остаточно забракованої споживачами, суми відшкодування 
покупцям їхніх витрат у зв’язку з придбанням цієї продукції, витрат на 
демонтаж забракованих виробів, а також транспортних витрат, які спричи-
нені заміною забракованої продукції. Якщо брак є поправним, то до вар-
тості зовнішнього браку включають лише витрати споживача на виправ-
лення забракованої продукції [2]. 
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Відповідно до причин виникнення браку існує технічно неминучий і 
брак з вини осіб, що допустили його. Якщо винуватців виявлено, то з них 
стягується вартість виправлення, а при невиправному браку – вартість 
запасів (за вирахуванням відходів), сума основної заробітної плати, виклю-
чаючи вартість браку за ціною лому [1]. 

Втрати від технічно неминучого браку виробництва включають 
собівартість остаточно забракованих запасів із технологічних причин, вар-
тість запасів, які зіпсовані в процесі налагодження устаткування, у випадку 
зупинки або простою обладнання через тимчасове включення енергії, а 
також витрати на усунення технічно неминучого браку [1]. 

Таким чином, облікове відображення витрат від браку залежить від 
правильності визначення виду браку, його документального оформлення, 
обчисленні собівартості виправлення чи суми невиправних втрат та 
застосування певного методу списання на рахунки бухгалтерського обліку.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ  
ТА ШЛЯХИ ЇХВДОСКОНАЛЕННЯ 

 
У плинному сьогоденні, виробництво, не можливе без конкуренто-

спроможної продукції, яку реалізовують на зовнішніх і внутрішніх збуто-
вих ринках. Для безперебійного здійснення виробничого процесу  потрібна 
достатня кількість виробничих запасів, які є однією з важливих частин 
активів підприємства. 
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Для того, щоб вирішити проблему ефективного розвитку та зростання 
виробничого потенціалу господарських підприємств потрібно створити 
систему управління виробництвом. Головним атрибутом в її основі має 
бути формування інформації про виробничі запаси підприємства. 

Проблема обліку запасів на підприємствах є досить актуальною, 
оскільки  важливим є питання щодо вирішення пристосування сучасної 
системи обліку виробничих запасів до вимог оптимізації, оперативності та 
достовірності надання інформації [1, с.51]. 

Проблемі обліку виробничих запасів приділяється велика увага, 
оскільки від організації обліку  запасів залежить функціонування як під-
приємства, так і економіки країни в цілому. В організації повинна прово-
дитися постійна аналітична робота щодо забезпечення оптимального рівня 
запасів.  

Найпоширенішою є проблема автоматизації оперативного та аналітич-
ного обліку виробничих запасів. Ці питання можна вирішити, розробивши 
основні напрями ефективного використання їх та посиленні інформаційної 
та контрольної функції обліку в управлінні виробництвом. Автоматизація 
може бути проведена за допомогою прикладних пакетів, таких як  “Парус”, 
“Акцент”, “1С: підприємство”, “Бест Звіт Плюс” [2]. 

Основними негативними аспектами в діяльності підприємств в сфері 
обліку запасів є низка рекомендацій з удосконалення методик обліку 
виробничих запасів, а саме: 

– низький рівень  забезпечення інформацією під час управління 
виробничими запасами підприємства; 

– невідповідний рівень контролю та швидкого регулювання за 
процесом утворення запасів; 

– обмежений контроль у  використанні виробничих запасів. 
Для вирішення цих проблем потрібне повне оновлення системи. 

Оновити цю систему  можна за допомогою використання новітніх підходів 
до ефективного використання запасів  та їх оптимізації, що призведе до 
покращення діяльності підприємств.  

Тому можна виділити наступні шляхи подолання проблем ведення 
обліку виробничих запасів на підприємствах: 

– підвищити оперативне опрацювання  інформаційного забезпечення 
управління виробничими запасами підприємств; 

– запровадити новітні  інформаційних технологій для  обробки 
економічної інформації; 

– удосконалити систему для  автоматизації облікових робіт в управ-
лінні виробничими запасами; 

– узгодити своєчасне опрацювання  механізмів бухгалтерського і 
податкового обліку; 
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– освоїти нові технології виробництва; 
– чітко організовувати обліково-контрольні процедури руху запасів 
підприємств. 

Слід зауважити, реалізація автоматизації оперативного та аналітич-
ного обліку виробничих запасів а також перелічених напрямів удоско-
налення обліку запасів призведе до значного підвищення результативності 
та фінансово-економічної діяльності підприємств. 
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СУТЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
 НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ  

 
Основою ведення бухгалтерського обліку підприємств і організацій є 

облікова політика. Наказ про облікову політику скеровує обліковий процес 
до досягнення основних стратегічних завдань, які перед собою ставить 
будь-яка економічна одиниця незалежно від того, якої вона форми 
власності. 

Облікова політика – важливе питання організації бухгалтерського об-
ліку, правильне оформлення якого сприяє достовірному визначенню 
фінансового результату. Підприємства повинні враховувати вплив облі-
кової політики на суми визнаних витрат або доходів, фінансові результати, 
коли розробляють її методи і принципи. Зазвичай, облікова політика, 
сформована підприємством, уточнює моменти визнання витрат та сприяє 
поданню достовірної фінансової інформації [1]. 

Облікова політика підприємства включає сукупність принципів, 
методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та 
подання фінансової звітності. 
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Безпосередній вплив облікова політика має на фінансові показники 
(собівартість продукції, прибуток, рентабельність виробництва та інші) [2]. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення поми-
лок і зміни у фінансових звітах" визначає, що облікова політика може 
змінюватися, тільки якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, 
який затверджує положення (стандарт) бухгалтерського обліку, або якщо 
зміни забезпечать достовірне відображення подій чи операцій у фінансовій 
звітності підприємства. Не вважається зміною облікової політики встанов-
лення облікової політики для подій чи операцій, які відрізняються за 
змістом від попередніх подій або операцій, та операцій або подій, які не 
відбулися раніше [3]. 

Міністерство фінансів України листом від 2 грудня 2005 р. № 31-
34000-10-5/27793 встановило, що розпорядчий документ про облікову 
політику підприємства має визначати застосування: 

– методів оцінювання вибуття запасів; 
– періодичності визначення середньозваженої собівартості одиниці 
запасів; 

– порядку обліку (ідентифіковано чи загалом) і розподілу транспортно-
заготівельних витрат; 

– методів амортизації необоротних активів; 
– періодичності (періоду) зарахування сум дооцінки необоротних 
активів до нерозподіленого прибутку; 

– переоцінки необоротних активів; 
– періодичності відображення відстрочених податкових активів і 
відстрочених податкових зобов'язань; 

– окремого балансу філіями, представництвами, відділеннями та 
іншими відокремленими підрозділами підприємства [4]. 

Формування облікової політики на українських підприємствах породжує 
низку проблем. На сьогоднішній день існують дві групи питань, що 
з'являються  безпосередньо під час реалізації облікової політики. Перша 
група проблем постає при проведенні вибору принципів, прийомів та 
методів бухгалтерського обліку з наявної нормативної бази. Друга група – 
пов’язана з відсутніми або нечіткими формулюваннями в нормативній базі 
вказівок стосовно відображення в обліку і звітності певних господарських 
ситуацій [5]. 

Таким чином, облікова політика підприємства, а саме її розробка та 
прийняття, зміцнює його правову основу, а також забезпечує ефективну 
роботу відповідних підрозділів. 
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Значення бухгалтерського обліку в управлінні господарською діяль-

ністю підкреслює вираз німецького вченого-економіста І. Ф. Шера, – кот-
рий писав, що бухгалтерський облік – непогрішний суддя минулого, 
необхідний керівник сучасного і надійний консультант майбутнього кож-
ного підприємства [1, с. 69]. Без даних бухгалтерського обліку неможливо 
дати об’єктивну оцінку діяльності підприємства. 

Розвиток ринкових відносин, загострення конкуренції поставили перед 
системою управління широке коло нових завдань, пов’язаних з визначенням 
ефективної стратегії і тактики підприємницької діяльності. Створення 
додаткового навантаження на систему бухгалтерського обліку підприємства, 
вимагало її адаптації до специфічних інформаційних потреб. 

Система бухгалтерського обліку є частиною інформаційної системи 
підприємства. Вона дозволяє сформувати достовірні дані про майновий, 
фінансовий стан, про порушення, допущені в ході діяльності, результати 
роботи (прибутки, доходи чи збитки), а також про процеси їх формування 



 55 

як на власному підприємстві, так і в партнерів на підставі попередніх да-
них. Ці дані необхідні для ефективного функціонування будь-якого 
господарюючого суб'єкта, і система бухгалтерського обліку надає їх через 
свої функції [2, с. 44]. 

Найпоширенішою серед науковців є думка, що бухгалтерський облік 
виконує чотири основні функції: інформаційну, контрольну, оцінювальну 
та аналітичну. 

Інформаційна функція лежить в основі інших, оскільки, володіючи 
відповідною інформацією, можна здійснити контроль, оцінку та аналіз 
діяльності суб’єкта господарювання. Як вірно зазначив В.М. Жук, бухгал-
терський облік є невід’ємним атрибутом не тільки підприємства, але й 
держави та глобальної економіки, забезпечуючи інформаційну комуніка-
цію окремих та в цілому соціально-економічних середовищ [3]. 

Якщо бухгалтерський облік здійснювати без передбачення реалізації 
функцій обліку та управління, та способу їх взаємодії, то відбудеться 
зниження оперативності процесу управління, що відобразиться на 
фінансовому становищі підприємства.  

У сучасних умовах сталого розвитку потрібно виділити додаткові 
функції і приділити достатньо уваги саме їм. На нашу думку, як додаткові 
функції слід розглядати такі: функцію управління, виховну (згідно думки 
Л. М. Васильєвої), соціальну, удосконалювальну; їх наведено на рис. 1. 
                            
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Додаткові функції бухгалтерського обліку 

 
Уся облікова інформація в сукупності повинна забезпечити виконання 

системою обліку своїх функцій. Саме ефективна організація бухгалтерського 

Додаткові функції бухгалтерського обліку 

Функція управління забезпечує економічною інформацією для 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень, можливості 
активного впливу на хід господаських процесів. 

Виховна функція забезпечує сумління і бережливе використання 
ресурсів господарства. 

Соціальна функція обліку виявляється у забезпеченні ведення такої 
діяльності підприємства, яка б не завдавала шкоди кожній окремій 
людині (персоналу, покупцям тощо), суспільству в цілому та 
навколишньому середовищу. 

Удосконалювальна функція забезпечує коригування використання 
ресурсів підприємства, оптимізує здійснення підприємницької 
діяльності. 
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обліку передбачає створення гнучкої, багатофункціональної системи, 
орієнтованої на забезпечення вихідною обліковою інформацією користу-
вачів з метою прийняття виважених управлінських рішень. Таким чином, 
бухгалтерський облік є рушійною силою функціонування підприємства. 
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ОБЛІК ПІДПРИЄМСТВОМ-ІНВЕСТОРОМ ДОВГОСТРОКОВИХ 
ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ  

АСОЦІЙОВАНИХ АКЦІОНЕРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
  

Асоційовані підприємства (господарські організації), як зазначено  у 
статті 126 Господарського кодексу України – “це група суб’єктів госпо-
дарювання – юридичних осіб, пов’язаних між собою відносинами еко-
номічної та/або організаційної залежності у формі участі в статутному 
капіталі та/або управлінні” [1]. Основним критерієм, що слугує для 
визнання суб’єкта господарювання асоційованим підприємством, – є част-
ка інвестора у статутному капіталі, розмір якої може коливатися в 
діапазоні від 20% до 50% [2]. Тобто, у такій ситуації, інвестор не має 
можливості значного контролю діяльності асоційованого підприємства, а 
лише суттєво впливає на неї. 

Інвестування коштів для придбання акцій асоційованого акціонерного 
товариства (підприємства) здійснюється у порядку передбаченому Законом 
України “Про акціонерні товариства” [2]. Тобто, під час утворення акціонер-
ного товариства його акції підлягають приватному розміщенню, відповідно 
до рішення зборів засновників та засновницького договору (у випадках 
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прийняття рішення про укладання засновницького договору), яке здійсню-
ється серед акціонерів-засновників після реєстрації Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій, присвоєння їм 
міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів та оформлення й 
депонування глобального сертифіката на випущені акції в Національному 
депозитарії України. 

Завершивши процедуру розміщення акцій підприємство-інвестор (ак-
ціонер) здійснює їх викуп. З цією метою інвестор сплачує акціонерному 
товариству (асоційованому підприємству) кошти (одним або кількома 
платежами) в обсягах, що дорівнюють розміру інвестиції (вартості акцій). 
Таку операцію у багатьох навчальних посібниках з фінансового обліку 
(наприклад, [3, 160], [4, 415] і ін.) пропонують відображати проведенням за 
дебетом рахунку 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”, субрахунок 141 
“Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі” і 
кредитом рахунку 31 “Рахунки в банках”, субрахунок 311 “Поточні 
рахунки в національній валюті”. Проте, оскільки операції з оплати вартості 
акцій та набуття прав на них (зарахування акцій у бездокументарній 
(електронній) формі на рахунок інвестора у депозитарній установі) не 
співпадають у часі, то сплачені кошти, насамперед, доцільно відображати 
як дебіторську заборгованість. Тобто, на суму здійснених платежів, з 
метою контролю подальшого виконання зазначених операцій, потрібно 
складати проведення за дебетом рахунку 37 “Розрахунки з різними дебіто-
рами”, субрахунок 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” та кредитом 
рахунку 31 “Рахунки в банках”, субрахунок 311 “Поточні рахунки в 
національній валюті”. Оплату  вартості акцій, також, дозволяється частко-
во здійснювати іншими цінними паперами (крім боргових емісійних цін-
них паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), майном, майновими 
правами, нематеріальними активами тощо, які мають грошову оцінку. 
Тоді, на величину справедливої вартості таких активів, дебетують рахунок 
37 “Розрахунки з різними дебіторами”, субрахунок 377 “Розрахунки з 
іншими дебіторами” та кредитують рахунок 36 “Розрахунки з покупцями 
та замовниками”, субрахунок 361 “Розрахунки з вітчизняними покуп-
цями”. Вибуття ж зазначених активів в бухгалтерському обліку належить 
відображати як їх реалізацію, з відповідним нарахуванням податкових 
зобов’язань. 

Після оплати вартості акцій, між підприємством-інвестором та асо-
ційованим підприємством, укладається договір їх купівлі-продажу.  

Право власності на придбані акції підприємство-інвестор набуває з 
моменту їх зарахування (депонування акцій) у бездокументарній формі на 
рахунок у цінних паперах підприємства-інвестора у депозитарній установі.  

За результатами депонування акцій депозитарною установою складаєть-
ся виписка з рахунку у цінних паперах, яка передається підприємству-
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інвестору (депоненту). Відповідно до цієї виписки та розпоряджень й 
інших документів на здійснення депозитарною установою депонування 
акцій, в обліку підприємства-інвестора відображають операції щодо 
набуття права власності на інвестицію (акції). Такі операції слід відображати 
за дебетом рахунку 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”, субрахунок 141 
“Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі” у 
кореспонденції з кредитом рахунку 37 “Розрахунки з різними дебіторами”, 
субрахунок 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”. 

Отже, облік операцій з придбання акцій асоційованих підприємств 
інвестор здійснює за методом обліку участі в капіталі. Аналітичний облік 
здійснюють за кожним із асоційованих підприємств, кожним пакетом 
акцій, видами акцій тощо. 
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CУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ  
В ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Сучасний світ новітніх інформаційних технологій, інформатизації та 

інтелектуального капіталу все частіше спонукає підприємства здійснювати 
функціональну трансформацію, у зв’язку з якою відбувається зміна ак-
центу з матеріально сектору на сферу інтелектуальної власності та інфор-
маційного забезпечення. Як наслідок підвищується потреба у дослідженні 
сутності та відображення в обліку нематеріальних активів, а також їхнього 
значення для фінансово-економічної діяльності підприємств та організацій. 
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Методологічні засади формування інформації у бухгалтерському 
обліку про нематеріальні активи та розкриття даних про них у фінансовій 
звітності визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 
„Нематеріальні активи”, складених на базі Міжнародного стандарту фінан-
сової звітності 38. Відповідно до п.4 П(С)БО 8 нематеріальним активом є 
„немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути 
ідентифікований” [1]. 

За міжнародним стандартом МСБО 38, актив відповідає критерію 
ідентифікованості, якщо він може бути відокремлений для продажу, пере-
дачі, ліцензування, здачі в оренду або обміну чи разом з відповідним до-
говором, активом чи зобов’язанням. При цьому в п. 13 МСБО 38 поясню-
ється, що юридичне забезпечення прав не є необхідною умовою для 
контролю, оскільки суб’єкт господарювання може контролювати майбутні 
економічні вигоди в інший спосіб [2]. 

У сучасному термінологічному економічному словнику нематеріальні 
активи визначаються як цінності, які належать підприємствам і організа-
ціям, не мають матеріального підґрунтя, втілюють цінність у своїй фізич-
ній суті, крім того, мають грошову оцінку завдяки можливості викорис-
тання й отримання від них доходу. Характерною особливістю таких 
ресурсів є надзвичайні труднощі визначення величини майбутнього 
прибутку від їх використання [3]. 

Згідно з класифікацією, до нематеріальних активів відноситься: 
1) фінансові активи, під час оцінки яких визначається ліквідність 

підприємства; 
2) інтелектуальна власність, до якої відносять патенти на винаходи, 

раціоналізаторські пропозиції, селекційні досягнення, авторські права і так 
далі, що належать компанії або приватній особі.  

3) майнові права, які є правом на користування природними 
ресурсами, водними об’єктами і ділянками землі та інші. 

Внаслідок такої різноманітності, оцінка нематеріальних активів розпо-
чинається з визначення експертом-оцінювачем до якої саме категорії 
відноситься той чи інший об’єкт. Під час професійної оціночної експер-
тизи визначають різні вартості. Найчастіше експерти визначають ринкову 
вартість, яка є більш прийнятною, тобто ймовірну ціну, яку підприємство 
зможе отримати в момент продажу активу на відкритому ринку. 

Поняття нематеріальних активів є досить багатозначним. По-перше, 
вони не мають уречевленої форми, по-друге, це активи довгострокового 
використання, що забезпечують конкурентну перевагу на сучасному 
ринку. Хоча нематеріальні активи не мають очевидної фізичної вартості, 
вони мають вирішальне значення для довгострокового успіху діяльності 
підприємства. Якщо на вітчизняних підприємствах нематеріальні активи, 
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як правило, не є представлені в їхній фінансовій звітності, то на 
закордонних цей показник сягає 70%.  

Таким чином, в сучасних умовах господарювання, підприємства та 
організації не повинні уникати такої важливої складової, що підвищує вар-
тість компанії, як нематеріальний актив. Саме завдяки вмінню ефективно 
використовувати нематеріальні активи, підприємство може стати 
прибутковим та конкурентоспроможним на фінансовому ринку. 

На жаль, багато керівників підприємств та організацій не надають 
достатньої ваги використанню нематеріальних активів у процесі діяльності. 
Однією з причин є недостатньо розвинута правова база щодо прав інтелек-
туальної власності. Крім того, рідкісні об’єкти нематеріальних активів часто 
не відображаються в балансі або їхня облікова вартість набагато нижча 
ринкової. Зважаючи на це, особливу увагу доцільно приділити питанню 
вдосконалення оцінки нематеріальних активів та відображення їх у 
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 
В сучасних економічних умовах основним елементом соціально-

економічної інфраструктури держави виступає житлово-комунальне госпо-
дарство, яке є галуззю сфери послуг, що визначає умови життєдіяльності 
населення загалом, та зокрема, діяльності громадян, що є головною 
продуктивною силою суспільства. 
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Житлово-комунальна галузь надає фізичним і юридичним особам 
необхідні послуги щодо експлуатації житла, водопостачання, каналізації, 
міського транспорту, електро- та  теплопостачання тощо. У сфері житлово-
комунального господарства України функціонує близько 5 тис. підпри-
ємств і організацій, експлуатується майже 25% основних засобів, задіяних 
в економіці держави, зайнято 5% працездатного населення [1, с. 2]. 

Важливою особливістю діяльності комунальних підприємства є те, що 
більша частка їх витрат фінансується за рахунок місцевих бюджетів, які не 
завжди в змозі в повному обсязі покрити всі потреби галузі. Таке фінансу-
вання визначається цільовим, та включає:  фінансування ремонту основних 
засобів, підготовку до осінньо-зимового періоду, цільове фінансування 
капітальних вкладень та субвенцій, фінансування державного регулювання 
цін (дотації, адресні субсидії малозабезпеченим категоріям населення, 
відшкодування пільг окремим категоріям громадян).  

Дотаціями є виділення коштів з бюджету для покриття запланованих 
збитків підприємств і організацій, субвенції є формою фінансової допомо-
ги з метою забезпечення реалізації конкретних заходів або програм за 
умови дольового фінансування, субсидії є формою фінансової допомоги, 
яку надає держава. На відміну від дотації, субвенції та субсидії мають 
цільовий характер [2]. 

В бухгалтерському обліку комунальних підприємств цільове фінансу-
вання (відповідно до П(С)БО № 15 “Дохід”) визнається доходом протягом 
тих періодів, у яких були зазнані витрати, пов’язані з виконанням умов 
такого фінансування. Цільове фінансування, дотації, субсидії та відшкоду-
вання пільг є необхідним для зіставлення з відповідними витратами, які 
вони має компенсувати [3]. 

Комунальні підприємства, надаючи послуги, в обліку використовують 
рахунок 48 з кореспонденцією рахунка 703 “Дохід від реалізації робіт і 
послуг”, та списуючи собівартість на рахунок 903 “Собівартість реалізо-
ваних робіт і послуг”. Витрати на комунальні послуги обліковуються на 
рахунках 23 (виробничі), 92 (адміністративні) й 91 (на підприємствах, де є 
загальновиробничі витрати). При цьому дотації зараховуються в кредит 
рахунка 718 “Одержані гранти та субсидії”, а субсидії і пільги – у кредит 
рахунка 703 як дохід від основної діяльності комунальних підприємств. 

Для аналітичного обліку  видів  цільового фінансування та розрахун-
ків у підприємствах комунальної сфери необхідно використовувати 
спеціальні субрахунки другого  порядку: 3611 “Розрахунки з квартиронай-
мачами”, 3612 “Розрахунки з підприємствами”, 3771 “Розрахунки за 
субсидіями”, 3772 “Розрахунки з відшкодування пільг”, 4801 “Цільові 
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внески членів ОСББ”, 4802 “Субсидії”, 4803 “Відшкодування пільг”, 4804 
“Дотації”, 4805 “Інші  цільові надходження”. 

Синтетичний облік комунальні підприємства ведуть здебільшого за 
скороченою журнальною формою обліку, проте деякі великі підприємства 
використовують повну.  

На основі аналізу чинного бухгалтерського законодавства та врахо-
вуючи специфіку діяльності комунальних підприємств можна зробити висно-
вок, що визначення загальних принципів надання та використання державних 
субсидій та інших видів державної допомоги, відображення їх в бухгалтер-
ському обліку потребує детального висвітлення у нормативно-правовому 
полі, а саме доцільним є розробка та прийняття національного стандарту з об-
ліку і звітності державних субсидій та інших видів державної допомоги, що 
сприятиме удосконаленню інформаційного забезпечення цієї ділянки обліку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
ІМПОРТНИХ ТА ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 
На сучасному етапі зовнішньоекономічна діяльність стала однією із 

основних форм кооперації. Як наслідок, роль бухгалтерського обліку 
зовнішньоекономічних операцій надзвичайно зросла. Саме тому доцільно 
розглянути особливості обліку, як експортних, так і імпортних операцій. 

При здійсненні імпортної операції, вона обліковується на рахунку 63 
“Розрахунки з постачальниками та підрядниками”. Відповідно до виду та 
характеру операції, її можна відображатися на субрахунках 631 або 632 
(розрахунки з вітчизняними та іноземними постачальниками відповідно). 
Облік на субрахунку 632 ведеться в національній та іноземній валютах. 
Згідно з ПСБО 21 “Вплив змін валютних курсів” відбувається поділ 
імпортних операцій залежно від їхньої монетарності чи немонетарності.[1]. 
Вона визначається залежно від способу розрахунку з постачальниками. 
Якщо спочатку продавцю перераховують аванс, а згодом отримують товар, 
то такий актив є немонетарним і його вартість не перераховується на дату 
балансу. У випадку існування заборгованості за товари, а залишок 
відображається за кредитом рахунку  632, то ця вона є монетарною і 
повинна бути перерахована на кінець звітного періоду. При зростанні 
курсу іноземної валюти курсова різниця відображається на рахунку 945 
“Втрати від операційної курсової різниці”, а якщо курс зменшується – на 
рахунку 714 “Дохід від операційної курсової різниці” з відображенням у 
подальшому у складі фінансових результатів на рахунку 791 “Результат 
основної діяльності”.[2]. 

В той же час експортні – обліковуються на 362 субрахунку “Розрахун-
ки з іноземними покупцями”. Щоб правильно відобразити експортні опе-
рації у бухгалтерському обліку, також необхідно звернутися до ПСБО 21 
для визначення характеру операції. Коли перший етап експортної операції – 
доставка товару, то дебіторська заборгованість є монетарною.  В обліку 
дохід визнається як сума вартості товару в валюті, перерахованої за курсом 
НБУ на момент реалізації товару [1]. Аналогічний курс застосовують для 
відображення дебіторської заборгованості, що виникла в результаті 
проведеної експортної операції. Після отримання виручки за експортовану 
продукцію, заборгованість перераховується за курсом НБУ на день 
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отримання цієї оплати. Якщо погашення заборгованості проводять части-
нами  у різних звітних періодах, то непогашена частина заборгованості 
перераховується на кожну дату балансу. Бухгалтерський облік експортних 
операцій, де першим етапом є аванс, значно відрізняється від обліку 
операцій першої групи [2]. Кредиторська заборгованість, яка виникає у 
цьому випадку і буде погашена товарами, є немонетарною. Попри те, що 
між передоплатою і поставкою товару проходить певний час, в обліку 
курсові різниці за немонетарною статтею балансу не визначаються. 

Під час ведення бухгалтерського обліку, в тому числі зовнішньо-
економічних операцій, важливо використовувати актуальну інформацію 
щодо окремих елементів цього процесу. Наприклад, у 2017 році були вве-
дені зміни в нормативно-правовому регулюванні бухгалтерського обліку в 
державному секторі, зокрема, були внесені правки в План рахунків 
бухгалтерського обліку в державному секторі. Як наслідок, досить суттєво 
змінилася кореспонденція рахунків, які стосуються також сфери зов-
нішньоекономічної діяльності [3]. 

Отже, особливості ведення обліку імпортних чи експортних операцій 
залежать, в більшій мірі від способу розрахунку з постачальниками або 
покупцями: чи оплата за товар проводиться до чи після його отримання. 
Важливо оперувати достовірною та актуальною інформацією стосовно 
правового регулювання бухгалтерського обліку. Саме ці фактори є 
визначальними під час обліку імпортних та експортних операцій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 
 

Майже усі підприємства, організації, юридичні особи продають іншим 
підприємствам, фізичним особам товари, роботи, послуги. Відповідно, 
останні за придбані товари мають надати продавцеві відповідну плату— 
коштами чи іншими активами. Якщо продаж і отримання плати відбу-
ваються одночасно, в обліку підприємства-продавця не  відображається 
заборгованість покупців. Наприклад, це характерно для підприємств 
роздрібної торгівлі, коли покупці купують товари за готівку — вносять 
у касу готівку і за фактом оплати одразу отримують товар. У такому разі 
дебіторська заборгованість не виникає і потреб у її обліку немає. Якщо ж 
товари спершу надають, а оплачують їх пізніше, в бухгалтерському обліку 
підприємства-продавця слід відобразити заборгованість покупців. Така 
заборгованість називається дебіторською, а покупці, які заборгували, — 
дебіторами. Дебіторська заборгованість призводить до позапланового 
перерозподілу засобів між підприємствами. [2, с. 7] 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інфор-
мації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності 
врегульовано насамперед П(С)БО 10. Отже, П(С)БО 10 визначає методи 
оцінки дебіторської заборгованості на етапах зарахування її на баланс 
підприємства при відображенні у фінансовій звітності на дату балансу 
і при списанні з балансу як безнадійної. 

Дебіторська заборгованість приймається на баланс за  фактичною 
собівартістю. Вона є вартістю придбаних дебітором активів. 

В бухгалтерському обліку існує також таке поняття, як первісна 
вартість дебіторської заборгованості за реалізовану продукцію (товари, 
роботи, послуги). Первісна вартість залежатиме від:  

– надання покупцеві торговельної знижки або знижок за своєчасну 
оплату; 

– надання покупцеві знижок після реалізації;  
– повернення товарів від покупців;  
– періоду часу з дати відвантаження товарів до дати надходження 
грошових коштів. 

Слід зазначити, що незважаючи на подібність вимог Положень (стан-
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дартів) бухгалтерського обліку України та Міжнародних стандартів фінан-
сової звітності щодо обліку дебіторської заборгованості, існують і відмін-
ності у їх положеннях. Так, за П(с)БО 10 “Дебіторська заборгованість” – це 
сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.За П(с)БО 13 
“Фінансові інструменти” фінансовий актив – це грошові кошти та їх 
еквіваленти; контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший 
фінансовий актив від іншого підприємства; контракт, що надає право 
обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на 
потенційно вигідних умовах; інструмент власного капіталу іншого підпри-
ємства. Дебіторська заборгованість, не призначена для перепродажу – це 
дебіторська заборгованість, що виникає внаслідок надання коштів, про-
дажу інших активів, робіт, послуг безпосередньо боржникові та не є фінансо-
вим активом, призначеним для перепродажу. Міжнародний стандарт 
фінансової звітності 32 “Фінансові інструменти: розкриття та подання” 
регламентує наступне, що дебіторська заборгованість визначається як фінан-
совий актив. Визначення дебіторської заборгованості не надається. Фінан-
совий актив – це будь-який актив, який є контрактним правом отримувати 
грошові кошти чи інший фінансовий актив від іншого підприємства [1, с.1]. 

На основі аналізу наукових праць і проведення досліджень у цій сфері 
обліку можна назвати кілька проблемних питань:  

– відсутність чіткої схеми деталізації та співвідношення різних видів 
дебіторської заборгованості у загальній їх структурі; 

– вивчення обліку сумнівних боргів, зокрема резерву на них;  
– потреба змін у будові регістрів аналітичного і синтетичного обліку 
дебіторської заборгованості. 

У ході проведеного дослідження, ми можемо запропонувати ще одне 
визначення дебіторської заборгованості: дебіторська заборгованість – це 
неоплачене майно(матеріальні ресурси), послуги, які повинні оплатити 
дебітори за певний період часу. 

Саме створення ефективної моделі обліку дебіторської заборгованості 
дасть змогу уникнути ризиків неплатоспроможності і зниження показників 
ліквідності внаслідок отримання об’єктивної та своєчасної інформації для 
прийняття оптимальних управлінських рішень. 
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ І СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності у кожній ок-

ремій країні має свої особливості та відмінності, які визначаються певними 
факторами, а саме: економічними, соціальними, юридичними та іншими. 
Враховуючи те, що вони можуть бути надто різноманітними, виникають 
неспівставлення показників фінансової звітності, різноманітне тлумачення 
її основних елементів: активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів та 
витрат. Саме тому  виникають розбіжності та проблеми у встановленні 
міжнародних економічних зв'язків, оскільки відмінності в методиці веден-
ня бухгалтерського обліку і складання звітності призводить до нерозу-
міння документації підприємств різних країн і прийняття неправильних 
управлінських рішень. Для вирішення цих проблем міжнародні і націо-
нальні професійні організації розробляють певні облікові стандарти, які 
використовуються у світовому масштабі.  

Необхідність у співпраці підприємств різних країн, створення транс-
національних корпорацій з метою максимізації доходів та задоволення 
інтересів сприяла у створенні загальноприйнятих Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ).  

Контекст даної проблеми обговорювався ще на початку 1960-х років в 
Організації Об’єднаних Націй. З 1973 року в Лондоні працює Комітет з 
міжнародних стандартів фінансової звітності (КМСФО). На сучасному рівні 
повністю завершені зміни у структурі КМСФО і склалось повне розуміння 
того, що фінансова звітність корпоративних компаній у всіх країнах має скла-
датись за спільними, єдиними правилами. Саме тому, Європейський Союз, 
США, інші країни світу вирішили впродовж 5-7 років повністю перейти на 
складання фінансової звітності в повній відповідності до МСФЗ [1]. 

У результаті здійснення глобальних процесів у світовій економіці 
Україна не може залишатись осторонь і здійснила ряд заходів, що 
використання МСФЗ.  Вагомим внеском впровадження МСФЗ в Україні 
стало прийняттям Кабінетом Міністрів України Програми реформування 
системи бухгалтерського обліку, яка передбачала перехід всіх суб’єктів 
господарювання на принципи і методи Міжнародних стандартів фінансової 
звітності у 2010 році. Проте, було внесено зміни до нормативно-правових 
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документів, внаслідок чого МСФЗ стали обов’язковими до використання 
для компаній, що надають допоміжні послуги у сфері фінансового 
посередництва та страхування вже з 1 січня 2012 року [2]. 

Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) 
повною мірою в Україні – питання часу. Вже сьогодні Мінфін поступово 
вносить зміни до Національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку (ПСБО), наближуючи їх до міжнародних та зменшуючи прогалину 
між вітчизняною системою обліку та загальноприйнятою європейською. 
На шляху до цього переходу проведено наступні дії [3]: 

– призначено відповідні компанії та організації, що надають послуги 
щодо навчання та впровадження стандартів; 

– виділено суб’єкти господарювання, які повинні надавати звітність 
згідно до МСФЗ; 

– сплановано та проведено заходи з підготовки фахівців. 
Порівнюючи МСФЗ та національні ПСБО, важливо зазначити, що 

вони є стандартами одного порядку, призначені для однієї мети та мають 
стійку основу, проте різних рівнів. З одного боку, форми ведення фінан-
сової звітності є фактично ідентичними до зразків вітчизняних стандартів, 
з іншого – МСФЗ передбачає доповнення, деталізування сутності госпо-
дарських операцій у вигляді чималої кількості приміток. До прикладу, у 
ПСБО не розкривається інформація про суми невикористаних кредитних 
коштів, відсутні відповідні звіти, які б містили інформацію в розрізі 
кожного з сегментів бізнесу. У свою чергу МСФЗ має на меті докладний 
виклад інформації про облікову політику, оцінку активів та пасивів тощо. 

Отже, перехід до повного використання міжнародних стандартів 
унеможливлюється у зв’язку із їх прилаштуванням до певного стійкого 
рівня соціального та економічного розвитку, без урахування усіх питань 
обліку та звітності. Саме тому в Україні, як в багатьох інших країнах 
Європи, розробляється така нормативна база, що опирається на 
особливостях галузевої облікової політики та ведення обліку загалом. 

 
Література 

1. Особливості застосування міжнародних стандартів фінансової 
звітності: лист Міністерства фінансів України, Національного банку 
України,  Державної служби статистики України від 07.12.2011 р. № 12-
208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702. 2. Голов С. МСФЗ 
в Україні: шляхом спроб і помилок [Текст] / С. Голов // Бухгалтерський 
облік і аудит. – 2012. – № 3. – С. 3-12. 3. Міжнародні стандарти 
фінансової звітності. − [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http: // 
www.zakon.rada.gov.ua/go/929_010. 

 



 69 

 
Порохіна А.А., 
студ. гр. ОА-42, 

Національний університет “Львівська політехніка”. 
Науковий керівник – Грицай О. І. 

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

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ВИБУТТЯ ТВАРИН 
 

Важливою умовою повного збереження біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції є чітка організація їх первинного обліку. 
Належним чином організований облік передбачає правильне і своєчасне 
документальне оформлення всіх господарських операцій . 

Для реєстрації господарських операцій суб’єкти господарювання 
застосовують первинні документи регламентовані Законом України “Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-ХХV від 
16.07.1999 р., Положенням про документальне забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку № 88 від 24.05.1995 р. та іншими нормативними 
актами.  

Первинні документи виступають підставою для обліку операцій з 
надходження, переміщення та вибуття поточних біологічних активів 
тваринництва. Наказом Міністерства аграрної політики України “Методич-
ні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних 
документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів у 
сільськогосподарських підприємствах” № 73 від 21.02.2008. р., затвердже-
но типові форми первинного обліку біологічних активів [1].  

Для списання довгострокових біологічних активів тваринництва 
використовують “Акт на списання довгострокових біологічних активів 
тваринництва (форма № ДБАСГ-4)”. Вибракування продуктивної та робо-
чої худоби, інших видів тварин відбувається за втрати ними господарсько-
корисних якостей: значного зниження продуктивності, втрати племінної 
або робочої цінності, захворювання невиліковними хворобами, а також 
внаслідок травматичних наслідків, старості або недостатньої розвиненості 
на підставі цього акта. Для визначення непридатності тварин до подаль-
шого використання, а також для складання необхідної документації 
утворюються постійно діючі комісії, які проводять безпосередній огляд 
тварин основного стада, призначених до списання, і встановлюють причи-
ни, що обумовили їх списання. Комісія складає цей акт із зазначенням 
інвентарного номера тварини, породи, живої маси на дату вибракування, 
стану вгодованості, причин вибракування та визначає подальше вико-
ристання тварин [2]. 
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Для документального оформлення вибуття тварин та птиці в результаті 
забою, прирізки та падежу застосовується “Акт на вибуття поточних біоло-
гічних активів тваринництва (забій, прирізка та падіж) (ф. № ПБАСГ-6)”.  

Вибракування тварин з основного стада для постановки на відгодівлю 
й реалізації, без забою на підприємстві оформлюється цим актом. Акт 
складає в день вибуття комісією в складі зоотехніка, ветеринарного лікаря, 
завідувача ферми (бригадира) та особи, за якою була закріплена тварина. 
Після оформлення Акт передається керівнику підприємства на розгляд і 
затвердження. 

Обліковий лист забою та падежу худоби (форма № ПСАСГ-8) – засто-
совується для використання в спеціалізованих свинарських комплексах. 
Він включає три розділи: І “Забій”, ІІ “Вихід продукції”, ІІІ “Падіж”. Об-
ліковий лист складається у двох примірниках, підписується керівником 
структурного підрозділу та головним ветеринарним лікарем. Дані про 
отримання на склад продукції від забою підписується комірником, який 
прийняв цю продукцію [2]. 

Проведені дослідження показали, що ведення первинного обліку ви-
буття тварин на сільськогосподарських підприємствах має ряд особливос-
тей, що ведуть за собою необхідність складання й реєстрації даних госпо-
дарських фактів у первинній документації притаманній лише даній сфері  

Правильно організована система роботи з первинними документами є 
гарантією нормальної діяльності підприємства. Сукупність первинних до-
кументів є основним джерелом всієї облікової інформації, що складається 
на всі господарські операції. Дані, що містяться в документах, служать 
надалі єдиною підставою для відображення господарських операцій у 
бухгалтерському обліку. Детальне розуміння порядку їх складання і 
застосування формулюють всеосяжне бачення діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств, що, в свою чергу, є основою прийняття раціональ-
них управлінських рішень. 

 
Література 

1. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування 
спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та 
поточних біологічних активів: Закон України від 21.02.2008  N 73.   
2. Яловега Л.В. Поточні біологічні активи тваринництва: особливості 
документування / Л.В. Яловега, Ю.Г. П’ятниця // Науковий вісник: 
Полтавська державна аграрна академія. Збірник наукових праць. – 
Полтава: ПДАА. – 2008. – Вип. 2008. – С. 89 – 92. 

 
 
 
 



 71 

Редько М.О., 
студ. гр. ОА-24, 

Національний університет “Львівська політехніка”. 
Науковий керівник – Сажинець С.Й.  

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

НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОКРЕМІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
З метою подолання кризового стану економіки та забезпечення 

стабільного й ефективного розвитку, підприємствам необхідно значну ува-
гу приділяти питанням вдосконалення технології виробництва, підвищен-
ню якості та забезпеченню високої конкурентоспроможності продукції, 
впровадженню у виробництво новітніх досягнень науки та техніки тощо. 
Очевидно, що ці процеси вимагають значних капітальних інвестицій. В 
таких умовах, менеджменту підприємств необхідно акцентувати значну 
увагу розвиткові діяльності з капітального інвестування. Вона, як са-
мостійна складова інвестиційної діяльності, у свою чергу, вимагає авто-
номної організації бухгалтерського обліку. Проте, на сьогодні чимало 
питань, пов'язаних з обліком капітальних інвестицій, залишаються недос-
татньо розробленими та вимагають свого вирішення. 

Насамперед, необхідно чітко сформулювати сутність поняття “капі-
тальні інвестиції” для цілей організації та ведення їх бухгалтерського 
обліку. Ознайомившись із наявним нормативно-правовим забезпеченням 
та окремими науковими публікаціями з питань бухгалтерського обліку 
капітальних інвестицій можна констатувати, що найбільш узагальнюючим 
трактуванням категорії “капітальні інвестиції” є визначення, наведене у 
статті Подмешальської Ю.В. [1]. Автор стверджує, що капітальні інвес-
тиції – “це сукупність витрат підприємства, спрямованих на придбання, 
створення, розширення, модернізацію чи реконструкцію основних засобів, 
інших  необоротних  матеріальних  активів  та  нематеріальних необорот-
них активів, з метою отримання доходу чи економічної вигоди в май-
бутньому”. 

Важливим чинником та базою організації обліку капітальних інвести-
цій має бути класифікація капітальних інвестицій.  

У цьому контексті Остапчук Т.П. вважає доцільним виділити такі 
основні напрями обліку капітальних інвестицій:  

1) витрати на нове, додаткове будівництво та монтаж основних 
засобів;  
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2) витрати на придбання основних засобів;  
3) витрати на реконструкцію основних засобів;  
4) витрати на модернізацію основних засобів;  
5) витрати на капітальний ремонт, що призводить до збільшення 

економічних вигод;  
6) витрати на придбання та виготовлення інших необоротних 

матеріальних активів;  
7) витрати на придбання та створення нематеріальних активів [2]. 

Правда, їх необхідно доповнити стосовно довгострокових біологічних ак-
тивів. Тобто, окремо передбачити облікові підгрупи для довгострокових 
біологічних активів рослинництва та довгострокових біологічних активів 
тваринництва. 

Для розширення аналітичних можливостей облікової системи діяль-
ності з капітального інвестування, окремі автори, цілком доречно, пропо-
нують запровадити додаткові субрахунки до рахунку 15 “Капітальні інвес-
тиції”. Зокрема, Сажинець С.Й. [2, 291] вважає доцільним використовувати 
субрахунки:156 “Обладнання, конструкції та матеріали для будівництва і 
монтажу” – для ведення обліку устаткування, яке очікує монтажу, 
транспортних засобів, інструментів, приладів, інвентарю, тари, предметів 
прокату тощо до їх передачі в монтаж або експлуатацію, а також буді-
вельних матеріалів та конструкцій, придбаних для капітального будівницт-
ва; 157 “Капітальні витрати на створення необоротних активів госпо-
дарським способом” – для бухгалтерського обліку витрат щодо створення 
господарським способом нових об’єктів необоротних активів; 158 “Капі-
тальні витрати на поліпшення необоротних активів”– для обліку витрат на 
реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення необоротних 
активів. 

Зважаючи на те, що діючими регламентами з бухгалтерського обліку 
не передбачено методики ведення бухгалтерського обліку використання 
коштів за джерелами фінансування капітальних інвестицій (прибуток, 
амортизація тощо) – випливає пропозиція стосовно створення спеціальних 
рахунків для акумулювання та обліку використання інвестиційних коштів. 

Системне ведення бухгалтерського обліку діяльності капітальних 
інвестицій вимагає суттєвого розвитку системи первинних облікових до-
кументів, удосконалення методики їх інвентаризації тощо. 

Узагальнюючи вищезазначене, можна відмітити необхідність поглиб-
леного вивчення категорії “капітальні інвестиції”. Саме вони є важливим 
інструментом для здійснення підприємствами інвестиційної політики на 
інноваційних засадах з метою вдосконалення своїх виробничих потуж-
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ностей, зменшення собівартості продукції, збільшення рентабельності 
діяльності та зменшення ціни товару на ринку, а отже і підвищення 
конкурентоспроможності. 
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ОБЛІК ДОХОДІВ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: ВІДМІННОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ  

 
Імплементація міжнародного законодавства до вітчизняної нормативно-

правової бази зобов’язала до розробки національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку у державному секторі (далі – НП(С)БОДС) на ос-
нові міжнародних стандартів, що висвітлено у Стратегії модернізації 
системи бухгалтерського обліку в державному секторі [4]. 

У міжнародній практиці існує два стандарти з обліку доходів в держав-
ному секторі які регламентують ведення обліку і складання звітності у 
багатьох міжнародних організаціях, наприклад: ЄС, НАТО, Інтерпол, систе-
ми ООН тощо [1]: 

1) МСБОДС 9 “Дохід від операцій обміну” (IPSAS 9 “Revenue from 
Exchange Transactions”). Установлює порядок обліку доходів від операцій 
обміну і розглядається проблема його визнання; 

2) МСБОДС 23 “Дохід від необмінних операцій (податки і 
трансферти) (IPSAS 23 “Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes 
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and Transfers)”). Присвячений колу питань, що відносяться до фінансової 
звітності доходів від податків, у тому числі визнання та оцінку податків. 
Він також розглядає інші необмінні джерела доходів організацій державно-
го сектору – трансферти, у тому числі гранти від інших держав та 
міжнародних організацій, подарунки, благодійні внески тощо. Стандарт 
встановлює вимоги до умов та обмежень у використанні трансфертних 
коштів, які мають бути відображені у фінансовій звітності. 

Розробка НП(С)БОДС 124 “Доходи” [2] запровадила нові підходи 
обліку доходів державного сектору в Україні. Зокрема, введено нові понят-
тя “дохід від обмінних” та “дохід від необмінних операцій”, доповнено 
склад доходів державного сектору, визначено умови визнання кожного із 
видів доходів, розкрито оцінку доходів державного сектору. До прийняття 
НП(С)БОДС 124 “Доходи” дані питання не знаходили належного розкрит-
тя у законодавстві для державного сектора економіки.  

Таким чином, доходи від обмінних операцій включають: бюджетне 
асигнування; доходи від надання послуг; кошти, що отримують вищі та 
професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах 
тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних 
послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; доходи від 
продажу; доходи від відсотків, роялті та дивідендів; інші доходи від 
обмінних операцій. Дохід від обмінних операцій оцінюється за вартістю 
активів, яка була отримана або підлягає отриманню. 

Доходи від необмінних операцій: податкові надходження; неподаткові 
надходження (збори та платежі); трансферти та кошти, що отримують 
бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від 
інших бюджетних установ для виконання цільових заходів; надходження 
до державних цільових фондів тощо. 

В ході імплементації міжнародної і вітчизняної практики виникли 
деякі розбіжності між національним стандартом та міжнародними, які 
впливають на особливості обліку доходів установ. 

За МСБОДС 9 “Доход від обмінних операцій” суб’єкти державного 
сектору використовують метод нарахування для обліку доходів від обмін-
них операцій. Так, операції за доходами відображаються в бухгалтерсь-
кому обліку в момент їх проведення (тобто методом нарахувань), а опе-
рації з фінансування бюджетної установи – в момент зарахування коштів з 
одночасним відображенням боргу (тобто касовим методом). 

Отже, національні стандарти обліку для державного сектору ґрунту-
ються на міжнародних, проте вони не тотожні. Як результат, актуальності 
не втрачає проблеми уніфікації української системи з міжнародною 
системою бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Аналіз та порів-
няння стандартів щодо доходів є теоретичним підґрунтям для розробки та 
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удосконалення методичного забезпечення бухгалтерського обліку доходів 
установ державного сектору. 
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ОБЛІК МАТЕРИНСЬКОЮ КОМПАНІЄЮ ДОВГОСТРОКОВИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ У СТВОРЕННЯ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Основною метою утворення материнською (холдинговою) компанією 

(далі – інвестор) дочірнього підприємства зі статусом юридичної особи, 
зазвичай, є розширення обсягів її діяльності та зміцнення ринкового стано-
вища. Для започаткування діяльності дочірнього підприємства необхідні 
значні фінансові вкладення (інвестиції), облік яких, відповідно до ПСБО 12 
“Фінансові інвестиції” [1], інвестор має здійснювати за методом участі в 
капіталі. Для цього Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгал-
терського обліку [2] передбачено рахунок 14 “Довгострокові фінансові 
інвестиції”, а у його складі – субрахунок 141 “Інвестиції пов’язаним сторо-
нам за методом обліку участі в капіталі”. 

Інвестиціями до статутного капіталу дочірнього підприємства можуть 
бути як кошти, так і матеріальні й нематеріальні активи. 
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Сплачені кошти (інвестиції) до статутного капіталу дочірнього під-
приємства у бухгалтерському обліку інвестора слід відображати, насам-
перед, як дебіторську заборгованість. Тобто, необхідно дебетувати рахунку 
37 “Розрахунки з різними дебіторами”, субрахунок 377 “Розрахунки з 
іншими дебіторами” і кредитувати рахунок 31 “Рахунки в банках”, суб-
рахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті”. 

Для забезпечення контролю своєчасності та достовірності відобра-
ження в обліку дочірнього підприємства фінансової інвестиції, інвестор 
може вимагати від дочірнього підприємства підтвердження (авізо) вико-
нання інвестиційної операції. Такий документ, у двох примірниках, має 
оформити бухгалтерія інвестора і передати їх бухгалтерії дочірнього під-
приємства. Бухгалтерія дочірнього підприємства, після відображення в 
обліку інвестиції, робить відповідні записи (проведення) в “авізо”, завіряє 
їх підписом головного бухгалтера та печаткою підприємства і один 
примірник повертає інвестору.  

Бухгалтерія інвестора відповідно до “авізо” відображає в обліку 
фінансову інвестицію записом за дебетом рахунку 14 “Довгострокові 
фінансові інвестиції”, субрахунок 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за 
методом обліку участі в капіталі” та кредитом рахунку 37 “Розрахунки з 
різними дебіторами”, субрахунок 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”. 

З метою формування статутного капіталу дочірнього підприємства  
інвестор може здійснювати вкладення необоротними активами (основними 
засобами, нематеріальними активами, незавершеними капітальними інвес-
тиціями тощо). Такі операції оформляють актами приймання-передачі. В 
якості інформаційної бази для їх складання використовують дані бухгал-
терського обліку інвестора, акти оцінювання активів незалежними експер-
тами та інші джерела. При цьому, слід враховувати, що, відповідно до 
ПСБО 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена 
діяльність” [3], необоротні активи, відчуження яких планується в інший 
спосіб, ніж продаж, не визнаються утримуваними для продажу. Відпо-
відно, в процесі обліку їх вибуття, у зв’язку із їх інвестуванням до статут-
ного капіталу дочірнього підприємства, субрахунок 286 “Необоротні акти-
ви та групи вибуття, утримувані для продажу” використовувати не слід. 
Але, для оподаткування податком на додану вартість, таке вибуття прирів-
нюється до операцій з продажу. 

Справедливу вартість необоротних активів, інвестованих до статутно-
го капіталу дочірнього підприємства у інвестора відображають проведен-
ням за дебетом рахунку 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”, субра-
хунок 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в ка-
піталі” у кореспонденції з кредитом рахунків (субрахунків) обліку відпо-
відних необоротних активів. У випадках, коли залишкова вартість інвести-
ційних необоротних активів не співпадає із справедливою – у бухгалтерсь-
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кому обліку інвестора відображають відповідні корегування шляхом за-
рахуванням різниць до складу доходів або витрат. До складу витрат 
зараховують також суми нарахованого податку на додану вартість. 

Видатки підприємства, пов’язані із інвестуванням необоротних акти-
вів (оцінювання майна, транспортні операції тощо) у інвестора відобра-
жають або як збільшення вартості інвестиції, або як інші витрати, залежно 
від умов, передбачених установчими документами. 

Отже, формування інвестором достовірної облікової інформації про 
фінансові інвестиції є важливим інформаційним джерелом дієвого конт-
ролю ефективності функціонування дочірнього підприємства. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У КОНТЕКСТІ 
ВІТЧИЗНЯНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ 

 
У сучасних економічних реаліях фактом, який не підлягає сумніву, є 

зростаюча роль інтелектуальних ресурсів підприємства. Усі можливі 
набуття фірми, що виражаються у формі технічного, економічного, управ-
лінського досвіду працівників, ефективної взаємодії структурних підрозді-
лів, ділової репутації, клієнтської бази тощо являють собою переваги, які 
не є відчутними у звичному сенсі (тобто матеріальними), але відчуваються 
у значній мірі, коли йдеться про вартість бізнесу як такого. Такі надбання 
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знаходять своє уособлення в понятті “нематеріальні активи”. Дана кате-
горія є порівняно новою у практиці вітчизняного бухгалтерського обліку, 
але такою, що інтенсивно і плідно вивчається  українськими вченими-еко-
номістами, серед яких Гусь А.В., Побережець О.В., Коба О.В., Куцик П.О., 
Рилєєв С.В. та ін. Але все ж наявні значні протиріччя, коли український 
бухгалтер стикається з необхідністю ідентифікації нематеріальних активів. 
Складність процесу часто пов’язують із відсутністю матеріальної форми у 
об’єкта. На наш погляд, негативний вплив також має відсутність чіткої 
регламентації поняття з боку нормативно-правової бази. 

Як відомо, облік нематеріальних активів регулюється П(С)БО 8 
“Нематеріальні активи” для тих підприємств, що складають звітність за ви-
могами вітчизняних стандартів, та МСФЗ 38 “Нематеріальні активи” від-
повідно для підприємств, що обрали складання звітності за міжнародними 
стандартами. У МСБО 38 зазначено, що нематеріальний актив може бути 
ідентифікований в одному з двох випадків: якщо актив може бути відокрем-
лений, тобто є можливість його відокремлення або відділення суб’єкта 
господарювання і продажу, передачі, ліцензування, здачі в оренду або 
обміну окремо чи разом із відповідним контрактом, активом або зобов’я-
занням; якщо актив виникає внаслідок контрактних або інших юридичних 
прав, незалежно від того, чи можуть вони бути передані або відокремлені 
від суб’єкта господарювання або ж від інших прав та зобов’язань. [1] 

На відміну від МСФЗ 38, вітчизняний П(С)БО 8 не містить роз’яс-
нення щодо ідентифікації нематеріальних активів. Але дана інформація 
знаходить своє відображення у П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”, 
щоправда, не стосовно саме нематеріальних активів. Так, “ідентифіковані  
активи  та  зобов'язання – придбані активи та зобов'язання,   які   на  дату  
придбання  відповідають  критеріям визнання  статей  балансу”. [2] 

Критерії визнання статей балансу наведені у НП(С)БО 1 “Загальні 
вимоги до фінансової звітності”. Це суттєвість інформації та можливість 
достовірного визначення оцінки статті. [3] 

Аналізуючи Національний стандарт № 4 “Оцінка майнових прав інте-
лектуальної власності”, дізнаємося, що “під час обстеження об’єкта права 
інтелектуальної власності, яке проводиться з метою його ідентифікації, 
з’ясовується наявність матеріального носія об’єкта та документів, що 
засвідчують майнові права інтелектуальної власності і факт видачі дозволу 
на використання об’єкта права інтелектуальної власності”. [4] 

Отже, можна бачити три різні підходи та три різні акценти відповідно: 
можливість відокремлення від суб’єкта господарювання, відповідність 
критеріям визнання статті балансу та наявність матеріального носія або 
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документів. Така неузгодженість в жодному разі не сприяє достовірній 
ідентифікації нематеріальних активів та подальшому коректному процесу 
їх обліку. Пропонується внести корективи у П(С)БО 8 в частині поняття 
ідентифікації нематеріальних активів. За основу, на нашу думку, доцільно 
взяти критерії, наведені у МСФЗ 38, так як вони відповідають специфіці 
саме цього особливого об’єкту обліку. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

 В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Сьогодні все більшої актуальності набуває необхідність розробки 
комплексу заходів щодо формування інформаційної системи бухгалтерського 
обліку товарно-матеріальних цінностей. Колосальне значення має розвиток 
достовірної облікової інформації про наявність, рух і використання товарно-
матеріальних цінностей на будь-якому підприємстві, а також чітка організа-
ція внутрішньогосподарського контролю за їх збереженням. 

Товарно-матеріальні цінності є найбільш вагомою частиною активів 
аграрного підприємства. Однією зі складних ділянок облікової роботи є 
організація обліку товарно-матеріальних цінностей. В аграрних підпри-
ємствах номенклатура матеріальних цінностей визначається десятками 
тисяч найменувань, а більше 30% всієї управлінської інформації складають 
дані з їх обліку. У зв'язку з цим виникає велика низка питань щодо ор-
ганізації обліку і контролю за рухом, збереженням та використанням 
матеріальних цінностей. Важливе значення має автоматизація всіх облі-
кових робіт, починаючи від оформлення первинних облікових документів і 
закінчуючи складанням необхідної звітності. 

Сільське господарство має ряд особливостей, які відрізняють його від 
інших галузей: характер кінцевої продукції даної галузі; специфічні умови 
праці; специфіка застосовуваної техніки; технології; організації вироб-
ництва; матеріально-технічне забезпечення [1]. На підприємстві, в першу 
чергу, потрібно вивчити нормативні документи для більш точного і 
правильного обліку товарно-матеріальних цінностей. 

Відштовхуючись від неухильного дотримання принципу майнової 
відособленості кожного підприємства, незалежно від виду майна, окремо 
обліковуються матеріальні цінності, які згідно із законодавством не є 
власністю підприємства, але тимчасово перебувають у його розпо-
рядженні. На основі класифікації матеріальних цінностей підприємства 
розробляють систематизований перелік товарно-матеріальних цінностей, в 
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якому матеріали наводяться по групах, підгрупах та найменуваннями, за 
кожним найменуванням матеріалів присвоюється номенклатурний номер. 

Облік придбання, зберігання та використання товарно-матеріальних 
цінностей становить один з найбільш трудомістких ділянок бухгалтерської 
роботи в аграрному підприємстві. Основними завданнями обліку товарно-
матеріальних цінностей є: правильне і своєчасне документальне оформ-
лення операцій та забезпечення достовірних даних з надходження та руху 
товарно-матеріальних цінностей; контроль за збереженням товарно-ма-
теріальних цінностей на місцях їх зберігання (експлуатації) та на всіх 
етапах їх руху; контроль за дотриманням встановлених підприємством 
норм товарно-матеріальних цінностей, що забезпечують безперебійний 
випуск продукції, виконання робіт і надання послуг; своєчасне виявлення 
непотрібних і зайвих товарно-матеріальних цінностей з метою їх можли-
вого продажу або виявлення інших можливостей залучення їх в оборот; 
проведення аналізу ефективності використання товарно-матеріальних 
цінностей; систематичний контроль за використанням матеріалів у вироб-
ництві на базі обґрунтованих норм їх витрачання тощо. 

Важливою передумовою збереження товарно-матеріальних цінностей                                              
та одним із принципів раціональної організації їх обліку є своєчасне й 
правильне оформлення первинними документами господарських операцій 
з надходження і руху матеріальних цінностей. Для забезпечення 
достовірності даних бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності 
організації зобов'язані проводити інвентаризацію товарно-матеріальних 
цінностей, у ході якої перевіряються і документально підтверджуються їх 
наявність, стан і оцінка. 

З метою організації поточного контролю за збереженням товарно-
матеріальних цінностей, оперативного виявлення можливих розбіжностей 
між даними бухгалтерського обліку та їх фактичною наявністю за 
окремими найменуваннями й групами в місцях зберігання і експлуатації на 
підприємствах проводяться перевірки. Порядок проведення перевірок, 
терміни їх проведення встановлюються керівником підприємства, а також 
керівниками підрозділів. 

Отже, кожне підприємство зацікавлено у виробництві конкуренто-
спроможної продукції та її реалізації на внутрішньому й зовнішньому 
ринках, отриманні прибутку і забезпеченні стабільного фінансового 
положення. В досягненні цієї мети на підприємстві товарно-матеріальні 
цінності мають питому вагу, так як вони забезпечують безперервний 
процес виробництва та продажу продукції. Тому достовірний облік їх на 
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підприємстві є невід’ємною частиною управління, без якого неможливе 
досягнення поточних та довгострокових цілей підприємства. 
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ВОДНА РЕНТА ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСКОГО ОБЛІКУ 
 

За останні двадцять років запаси прісної води суттєво скоротилися. З 
колись невичерпного природного ресурсу вода стала обмежуючим факто-
ром функціонування галузей економіки України [1]. Тому досягнення 
балансу економічних та екологічних інтересів суспільства, пов’язаних з 
використанням водних ресурсів, та гарантування безпеки у сфері водних 
ресурсів є основною метою державної політики водокористування на 
сьогоднішній час. В умовах формування відносин власності та рентних 
відносин особливо гостро стоять проблеми трансформації системи водного 
господарства [5]. 

Відносини, що виникають за договором ренти регулюються Цивіль-
ним кодексом України. Відповідно до його положень одна сторона 
(одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність 
майно, а платник ренти натомість зобов'язується періодично виплачувати 
одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі. 
Тобто, рента як правова категорія – це насамперед дохід, який отримується 
одержувачем ренти від платника ренти за передане останньому у власність 
майно. Саме величина рентного доходу і є еквівалентом оцінки 
потенційних можливостей водних ресурсів. 

Під час розрахунку водної ренти береться до уваги статус та 
місцезнаходження водних ресурсів, вид їх функціонального та цільового 
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використання, а також якісний стан та екологічне значення. Рента, як 
частина додаткового прибутку, повинна стягуватися відповідно до питомої 
ваги рентного доходу в складі вартості кінцевої продукції чи послуг і 
визначатися диференційовано [3]. Рентні платежі сплачуються водокорис-
тувачами поквартально (помісячно), виходячи з їх фінансової діяльності, 
чистого прибутку (доходу). 

Відповідно до теорії водної ренти, сукупна водна рента розрахо-
вується як сума абсолютної водної ренти та диференційної водної ренти 
першого і другого роду: 
                                 P зaг = P aбсол + P дфІ + P дфІІ                                  (1) 
де    Р заг – сукупна водна рента; Р абсол – абсолютна водна рента;  Р дфІ 
та Р дфІІ – диференційна водна рента першого та другого роду відповідно. 

Як зазначають Б.М. Данилишин і В.С. Міщенко [2], абсолютна водна 
рента зумовлена правом використовувати водні ресурси на свій розсуд або 
ж можливістю здати в оренду іншому суб’єкту господарювання за 
визначену плату. Економічне значення абсолютної водної ренти полягає в 
тому, що це плата за право користування водним ресурсом. Вона частково 
включена у систему платежів за водокористування у вигляді одноразової 
плати за отримання дозволу, ліцензії чи права користування водними 
ресурсами. 

Диференційна водна рента – це економічний виграш користувача 
водних ресурсів, що утворюється під час використання водних ресурсів із 
кращими природними та економіко-географічними особливостями [3]. За 
способом виникнення диференційна водна рента поділяється на 
диференційну водну ренту I роду і диференційну водну ренту II роду. 

Диференційна водна рента I роду виникає при використанні водних 
об'єктів з кращими природними властивостями і характеристиками, що 
виявляється в більш низькому рівні витрат при виробництві кінцевого про-
дукту, а отже і більшою величиною підприємницького прибутку. Основним 
інструментом вилучення державою у водокористувачів  диференційної 
водної ренти І роду є нормативи збору за спеціальне водокористування і 
регулюється Податковим кодексом України (Розділ IX Рентна плата). 

Диференційна водна рента II роду визначається як різниця між 
суспільною та індивідуальною ціною виробництва продукції, одержаної 
при додаткових вкладеннях капіталу в один і той же водний об'єкт. Отже, 
диференційна рента II роду відображає абсолютний ефект від експлуатації 
водного об'єкта, а диференційна рента I роду визначає його порівняльну 
ефективність [4]. 

Рента є об’єктом бухгалтерського обліку. Проте менеджери більшості 
підприємств не розуміють повною мірою важливості цього показника і не 
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виділяють рентний дохід із загального доходу. Відображення рентного 
доходу як надлишкового доходу ресурсовласника чи користувача у фінан-
совій звітності та на рахунках бухгалтерського обліку сприятиме покра-
щенню інформованості, перш за все, власників про реально отримані 
доходи та покращить їхнє ставлення до цінних ресурсів. Недостатнє приді-
лення уваги водній ренті суттєво підвищує ризик недостовірної оцінки 
фінансового стану підприємств, та впливає на об’єктивність і ефективність 
прийняття управлінських рішень. 

Осадча Т.С. пропонує відображати водну ренту в бухгалтерському 
обліку з використанням рахунку 79 “Фінансові результати” з відкриттям 
таких аналітичних рахунків першого та другого порядків: 791.2 “Водна 
рента”, 791.21 “Рента від використання водних ресурсів у виробничому 
процесі” та 791.22 “Рента від передачі водних ресурсів в оренду” [5]. 

Проте, на нашу думку, відкриття аналітичних рахунків до рахунку 79 
“Фінансові результати” є недоречним, оскільки може спричинити викрив-
лення звітності. Для задоволення потреб менеджерів доцільніше відобра-
жати суму водної ренти в управлінській звітності, а для бухгалтерського 
обліку використати рахунки 7 класу, наприклад 704 “Вирахування з 
доходу”. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА:  
СУТНІСТЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО СКЛАДОВИХ 

 
В сучасній економічній науці поняття “інноваційний потенціал” з’яви-

лось доволі недавно, втім, закономірно посіло важливе місце в її категорій-
ному апараті. В умовах інноваційної моделі розвитку розуміння сутності 
інноваційного потенціалу та визначення його складових відіграє важливе 
значення в управлінні інноваційною діяльністю підприємств. 

Дослідженню проблем визначення поняття “інноваційний потенціал” 
та прийняття оптимальної методики встановлення його рівня присвятили 
свої праці багато зарубіжних та українських науковців. Серед них такі 
закордонні як И.Т. Балабанов, В.Н. Гунин, И.Н. Карапейчик, И.Д. Кокурін 
та К. Фрімен, якими, до слова, вперше і було введено в економічну науку 
поняття “інноваційний потенціал”, та українські М.А. Гриньова, С.І. Гри-
цуленко, А.А. Епіфанов, Л. Мартюшева,  І.В. Новікова, В.М. Чубай, 
Н.І. Чухрай та ін. 

Як показали проведені наукові дослідження, серед науковців немає 
єдиної позиції щодо визначення складових інноваційного потенціалу. Як 
наслідок, при оцінюванні інноваційного потенціалу це часто призводить до 
дублювання показників за різними його складовими, неврахування певних 
параметрів цих складових, підміни понять шляхом ототожнювання іннова-
ційного потенціалу з іншими видами потенціалів, наприклад, інтелектуаль-
ним, науково-технічним тощо, що в сукупності призводить до недосто-
вірності результатів оцінювання. Тому постає гостра необхідність чіткого 
визначення складових інноваційного потенціалу, як основних чинників, що 
впливають на розроблення методики його оцінювання.   

Враховуючи вищезазначене пропонуємо до складових інноваційного 
потенціалу підприємства віднести: науково-технологічну, фінансово-еко-
номічну, виробничу, соціальну та управлінсько-кадрову, кожна з яких тим 
чи іншим способом забезпечує формування інноваційного потенціалу 
підприємства. 
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Науково-технологічна складова інноваційного потенціалу характеризує 
наявність у суб’єкта господарювання науково-дослідних, дослідно-конст-
рукторських та інших наукових досягнень, що забезпечують інноваційний 
розвиток промислового підприємства, а також наявність можливостей для 
здійснення нових досягнень у науково-технологічній сфері.  

Фінансово-економічна складова інноваційного потенціалу машино-
будівного підприємства відображає забезпеченість підприємства-іннова-
тора фінансовими ресурсами, необхідними для ефективної реалізації 
програм інноваційного розвитку, джерелами залучення фінансових ресур-
сів зі сторони, а також рівень частки ринку, яку займає підприємство-
інноватор та можливості щодо його збільшення.  

Виробнича складова інноваційного потенціалу, у свою чергу, ха-
рактеризує рівень виробничих можливостей підприємства, його забезпе-
ченість основними засобами, виробничими запасами, необхідними для 
ефективного виготовлення інноваційних видів продукції та їх реалізації. 
Зазначена складова інноваційного потенціалу відображає не лише забезпе-
ченість підприємства відповідними виробничими запасами, але й наявність 
та використання їх інноваційних видів, в результаті чого вироблена про-
дукція набуває якісніших характеристик: підвищується строк експлуатації, 
покращуються показники екологічності, надійності продукції,  знижується 
собівартість виробництва тощо.  

Соціальна складова інноваційного потенціалу машинобудівного під-
приємства відображає рівень іміджу підприємства, прихильності спожива-
чів до підприємства-інноватора та його продукції, партнерських стосунків 
з контрагентами, ступінь фінансової спроможності основних клієнтів, 
рівень сприйняття суспільством в цілому та дійсними і потенційними 
клієнтами зокрема тих інноваційних продуктів, які пропонує їм підпри-
ємство-інноватор, а також здатність підприємства швидко адаптуватися до 
змін ринкової кон’юнктури.    

Останньою запропонованою нами складовою інноваційного потен-
ціалу машинобудівного підприємства є управлінсько-кадрова, яка характе-
ризує рівень забезпеченості підприємства-інноватора відповідними кадро-
вими ресурсами, які володіють високою науково-освітньою кваліфікацією, 
що сприяє ефективному провадженню інноваційної діяльності. Крім того, 
управлінсько-кадрова складова інноваційного потенціалу відображає рі-
вень стабільності кадрів на підприємствірівень їх креативності тощо, а 
також рівень інноваційної культури на підприємстві. 

Отож, кожна із запропонованих нами складових інноваційного 
потенціалу машинобудівного підприємства відіграє важливу роль у 
формуванні такого потенціалу підприємства-інноватора, втім, вкрай 
необхідно, щоб усі вони розвивалися інноваційним менеджментом 
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рівномірно та в комплексі, оскільки часто високий рівень однієї складової 
інноваційного потенціалу не в змозі компенсувати відсутність або низький 
рівень інших складових. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ ЗЕРНОВИХ І ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 

 
Вирощування сільськогосподарських культур для сучасної економіки 

України є чи не одним з найбільш розвинених галузевих напрямів. Важли-
вим місцем у системі управління таким підприємством  посідає кальку-
лювання собівартості продукції. Очевидно, правильне визначення ціни 
продукції зернових і технічних культур є актуальним питанням.  

Об’єктами обчислення собівартості зернових культур є зерно, 
зерновідходи і солома (побічна продукція), а технічних культур − цукрові 
буряки, цукрова тростина, соняшник, картопля, льон-довгунець тощо. 
Предметом обліку при вирощуванні зернових та технічних культур є 
витрати, які понесені на кожному етапі технологічного процесу протягом 
календарного року: передпосівного обробітку ґрунту, ріллі, сівби, після-
посівного обробітку ґрунту, догляду за посівами, збирання врожаю. 

Для достовірного та періодичного обліку, аналізу і контролю витрат у 
процесі виробництва в практиці сільськогосподарських підприємств до-
цільно використовувати попередільний метод обліку, який є видом 
попроцесного методу, при якому витрати формуються за кожним пере-
ділом (етапом) на основі первинної документації та нагромаджуються 
послідовно в міру завершеності виробничого процесу [3].  

З методичної точки зору процес визначення собівартості зернових та 
технічних культур передбачає: правильне визначення фактичних витрат із 
врахуванням даних аналітичного обліку, тобто статей витрат; розподіл 
загальновиробничих витрат, беручи до уваги обсяг виробництва і рівень 
потужності підприємства; вилучення із загальної суми витрат на 
продукцію зернових і технічних культур побічної продукції, оціненої за 
нормативно-розрахунковими витратами на її заготівлю. 
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Визначення фактичних витрат на продукцію здійснюється у розрізі 
статей витрат. Основними статтями є [1]: насіння та посадковий матеріал; 
добрива мінеральні й органічні; засоби захисту рослин; вартість пально-
мастильних матеріалів; оплата праці; відрахування на соціальні потреби; 
роботи і послуги допоміжних виробництв; загальновиробничі витрати; 
інші витрати. Якщо обсяг виробництва нижчий від очікуваного середнього 
рівня виробництва, то до складу виробничої собівартості продукції 
включається лише частина постійних загальновиробничих витрат.  

Для визначення собівартості зернових культур у сільськогоспо-
дарських підприємствах необхідно оцінити вартість побічної продукції. 
Оцінювання побічної продукції зернових (солома) та технічних (стебла, 
гичка) культур проводять виходячи з нормативних витрат на збирання, 
пресування, транспортування, скиртування й інші роботи відповідно до 
прийнятої в господарстві технології. 

Для визначення вартості одиниці продукції загальну суму витрат (без 
вартості соломи) розподіляють між зерном і зерновідходами, при цьому 
зерно приймають за одиницю, а зерновідходи прирівнюють до нього за 
коефіцієнтом, який обчислюють за вмістом у них повноцінного зерна 
(кількість зерновідходів помножити на відсотковий склад зерна у зерно-
відходах). Для калькулювання собівартості 1 ц зернових та технічних 
культур визначається загальна кількість повноцінного зерна, фактична 
собівартість 1 ц зерна та фактична вартість і ц відходів. Якщо від 
вирощування технічної культури чи групи культур одержують декілька 
видів продукції (соломка і насіння льону-довгунця, тютюнова і махоркова 
сировина), витрати між ними розподіляють пропорційно вартості 
продукції за реалізаційними цінами. 

Однак, собівартість цукрових буряків (фабричних і маточних) обчис-
люють за фізичною масою коренеплодів. Згідно з чинною методикою 
обчислення собівартості це можливо також у разі обліку картоплі й 
кормових коренеплодів. Щоб усунути цю суперечність, ряд господарств 
беруть до уваги корисну масу врожаю. 

Для визначення фактичної собівартості одиниці продукції складається 
спеціальний розрахунок. Після складання звітних (фактичних) калькуляцій 
планова собівартість продукції коригується до фактичної собівартості, 
враховуючи продукцію рослинництва на складі та реалізованої про-
дукції [2]. 

Собівартість продукції зернових і технічних культур встановлюють, 
як правило, на кінець року після збирання врожаю, що є протилежною ри-
сою для промислових підприємств, де калькуляція складається щомісячно. 
У звітному балансі залишки продукції розподіляють за окремими статтями 
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залежно від її призначення: корми, насіння, посадковий матеріал, товарна 
частина для реалізації. 

Показник собівартості є важливим інструментом для розробки реко-
мендацій з удосконалення розміщення сільськогосподарського вироб-
ництва за природними зонами і мікрозонами України, а також для визна-
чення перспектив розвитку такого агробізнесу, що визначає важливість 
достовірності його визначення. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ 
ЗАБОРГОВАНІСТЮ  ПІДПРИЄМСТВА 

 
За сучасних ринкових умов наявність у підприємства значних розмірів 

дебіторської заборгованості знижує ліквідність його активів, здійснює 
негативний вплив на показники фінансової  платоспроможності, а також 
сприяє відтоку грошових коштів. Адже, скажімо за товари, роботи і 
послуги, які надані покупцю з відстрочкою платежу, підприємству-про-
давцю  після звітного періоду потрібно сплатити податки державі, заро-
бітну плату працівникам, розрахуватись за орендну плату, матеріали тощо. 
Якщо оплата за надані товари своєчасно не надійшла, підприємство 
вимушено перетворювати власні високоліквідні активи у грошові кошти з 
метою здійснення розрахунків щодо зобов’язань та запобігання банк-
рутству. 
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Проаналізувавши основні проблеми управління дебіторською заборго-
ваністю, які виникають на підприємствах, можна виділити наступні: 

1) відсутність чіткої інформативної бази щодо термінів погашення 
зобов’язань підприємствами-дебіторами; 

2) відсутність регламенту та методики роботи з простроченою 
дебіторською заборгованістю; 

3) недостатність, некоректність, а іноді  повна відсутність даних, 
про зростання витрат, пов’язаних зі збільшенням розміру дебіторської 
заборгованості; 

4) відсутність методики оцінки фінансового стану дебіторів та 
ефективність надання відтермінування  платежів [1]. 

Виходячи з даних проблем головними  завданнями управління де-
біторською заборгованістю є: 

– визначення ступеня ризику несплати рахунків покупцями; 
– розрахунок прогнозного розміру резерву сумнівних боргів; 
– надання дієвих рекомендацій щодо зменшення кількості потенцій-
но неплатоспроможних покупців. 

– контроль за виконанням фінансових планів за місяць і квартал у 
частині погашення  дебіторської заборгованості підприємства [2]. 

Для забезпечення формування й впровадження організаційно-еконо-
мічного механізму управління дебіторською заборгованістю необхідно 
функції щодо контролю за формуванням, рухом та стягненням дебіторсь-
кої заборгованості, відповідальності за організацію процесу формування та 
функціонування організаційно-економічного механізму управління дебі-
торською заборгованістю для прийняття відповідних управлінських рішень 
покласти на фінансового аналітика чи менеджера.  

Важливим в управлінні дебіторською заборгованістю є здійснення її 
аналізу за попередні періоди. Доцільно проаналізувати кількісний та якіс-
ний склад заборгованостей, коефіцієнти оборотності, співвідношення 
заборгованостей по сумах та строках оплати, їх вплив на фінансові 
результати підприємства.  

Формування ряду принципів кредитної політики по відношенню до 
покупців є необхідним в управлінні дебіторською заборгованістю.  Визна-
чення типу кредитної політики (консервативний, помірний і агресивний) 
на основі співвідношення рівнів прибутковості і ризику кредитної 
діяльності підприємства буде сприяти прискоренню оборотності дебіторсь-
кої заборгованості. 

В процесі управління дебіторською заборгованістю необхідно роз-
робити індивідуальні умови для надання комерційних кредитів різним 
покупцям. Для цього потрібно стандартизувати систему оцінки покупців, 
щодо рівня кредитоспроможності, та здійснити вибір методики оцінки 
окремих характеристик покупців [3, с. 55]. 
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Побудова ефективної системи контролю за рухом і своєчасною 
інкасацією дебіторської заборгованості, для забезпечення надходження 
інформації не тільки про те, що відбулося, але й про відхилення, які 
можливі,  знизить негативний вплив на показники платоспроможності. 

Найбільше значення набуває здійснення контролю, який дозволяє 
з’ясувати наскільки ефективно та своєчасно відбувається погашення де-
біторської заборгованості,  наскільки запропонована відстрочка платежу 
відповідає вимогам ринку та стану підприємства. Непропорційне збіль-
шення дебіторської заборгованості та її частки в оборотних активах може 
свідчити або про неефективну кредитну політику підприємства щодо 
покупців, або про збільшення обсягів реалізації, чи неплатоспроможність 
частини покупців. Зменшення ж заборгованості за рахунок скорочення 
періоду її погашення, а не за рахунок зменшення обсягів реалізації 
позитивно характеризує рівень управління дебіторською заборгованістю. 
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КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ 
 

Значний рівень конкуренції на фінансовому ринку, підвищення 
вимог до якості ведення банківської діяльності зумовили зростання уваги 
науковців і практиків щодо проблеми оцінювання та  налагодження 
ефективної системи моніторингу ресурсного потенціалу банків. Зазначену 
тематику досліджували у своїх працях такі вчені, як Ларіонова К.Л., 
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Коваленко В.В., Білошапка В.С., Васюренко Л.В. та інші. Однак, попри 
значний науковий інтерес на сьогодні не розроблено методики комп-
лексного визначення ресурсного потенціалу банківських установ, з 
врахуванням його наявного та перспективного рівнів [1, с. 90-91]. 

Більшість дослідників розглядають ресурсний потенціал банку як 
сукупність його реалізованих і нереалізованих можливостей щодо 
формування і розподілу ресурсів під час ведення банківського бізнесу. 
Основні складові ресурсного потенціалу банку представлено на рис 1. 

 
 

 

 

 
 

Рис. 1. Складові ресурсного потенціалу банку  
 

В економічній літературі ресурсний потенціал банку оцінюють за 
критеріями достатності капіталу та ліквідності, за якістю формування 
ресурсної бази, за ефективністю розміщення ресурсів. Ці методи дають 
змогу оцінити окремі аспекти ресурсного потенціалу банківських 
установ, а отримані результати  часто мають суперечливий характер.  

Оцінювання достатності капіталу та ліквідності банку варто здійсню-
вати відповідно до прийнятих нормативів НБУ [2, с. 100-101]. Якість 
формування та розміщення ресурсної бази можна проаналізувати із вико-
ристанням показників доступу банку до запозичень на міжбанкіському 
ринку, рівня клієнтської бази та строковості залучення коштів, частки  
якісних позик в кредитному портфелі та за коефіцієнтом покриття кре-
дитів резервом під їх знецінення. Ефективність розміщення фінансових 
ресурсів комерційного банку можна оцінити за індикаторами рентабель-
ності бізнес-процесів, а також за показниками чистого спреду, процентної 
маржі та активності інвестиційної і кредитної діяльності. 

Відтак, щоб комплексно оцінити ресурсний потенціал банку пропо-
нується, окрім використання зазначених методів, обчислювати значення 
інтегральних показників ресурсного потенціалу за встановленими 
критеріями та розмежовувати їх за рівнями (див. рис 2). 

Інтегральне значення показника ресурсного потенціалу банку за 
визначеним критерієм можна обчислити за формулою 1: 

                                          (1) 
де ІРПБ  – інтегральне значення показника рівня ресурсного потенціалу 
банку; n – кількість показників, прийнятих до розрахунку ресурсного 
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потенціалу банку за певним критерієм; Ki – фактичне значення і-го показ-
ника прийнятого до розрахунку за певним критерієм; Ni – нормативне 
значення і-го показника. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Етапи комплексного оцінювання ресурсного потенціалу банку 
 
Таким чином, представлена на рис. 2 методика дає змогу сформувати 

комплексне уявлення про рівень ресурсного потенціалу банківської 
установи (високий, середній, низький) та своєчасно виявити резерви для 
його нарощення. 
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Оцінювання ресурсного потенціалу банку за критеріями: 
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Визначення інтегрального показника ресурсного потенціалу за встановленими критеріями та 
розмежування його за рівнями: 

низький рівень (при 
значенні інтегрального 

показника з межами (-∞;1] 

середній рівень (при значенні 
інтегрального показника з 

межами [1,01; 1,50] 
 

високий рівень (при значенні 
інтегрального показника з 

межами [1,51; +∞) 

Розробляння управлінських рішень для нарощення ресурсного потенціалу  банку  
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ АНТИКВАРІАТУ 

 
Господарська діяльність будь-яких суб’єктів господарювання, у тому 

числі й підприємств на ринку антикваріату, постійно піддається змінам 
під впливом економічних, соціальних, політичних чи іншого роду 
чинників. Саме тому виникає необхідність у моделюванні можливих 
результатів господарської діяльності за різних умов, що є неможливим 
без методичного забезпечення економічного аналізу, характерними ри-
сами якого є системність і комплексність. 

Системність методики економічного аналізу полягає у трактуванні 
кожного суб’єкта, що функціонує на ринку антикваріату як системи. 
Тобто економічні явища та процеси, що супроводжують господарську 
діяльність, взаємозв’язки між ними вивчаються цілісно, але при тому 
послідовно як у системі. Комплексність методики економічного аналізу 
спрямована на якісну та об’єктивну оцінку явищ і процесів, що дося-
гається шляхом визначення і вивчення ключових елементів діяльності 
суб’єктів господарювання, серед яких: 

– система показників, що характеризує господарську діяльність; 
– чинники впливу на показники господарської діяльності; 
– сукупність методів і прийомів, що виступають у ролі інструментів 
економічного аналізу. 

Отже, під методикою економічного аналізу слід розуміти послідовне 
виконання аналітичних завдань з використанням низки методів і прийо-
мів, що спрямовані на всеохоплююче вивчення господарської діяльності, 
шляхом дослідження показників діяльності підприємства та чинників 
впливу на них. 

Показники сприяють кількісному та якісному вияву становища і 
результатів діяльності підприємства. Так як на ринку антикваріату усі 
підприємства є торговельними, то до якісних показників відносимо ті, що 
вказують на економічну ефективність діяльності суб’єкта господарюван-
ня, ключовим серед яких є показник прибутку. Як бачимо тут відсутній 
показник собівартості чи рентабельності, що пов’язано з специфікою 
предметів, які реалізовуються на ринку антикваріату, а саме з тим 
фактом, що вартісна оцінка предметів колекціонування, антикваріату чи 
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творів мистецтва відштовхується не від собівартості матеріалів чи витрат 
на робочу силу,  а наприклад від ступеня унікальності чи збереження. 
Кількісні ж показники безпосередньо пов’язані з обсягами господарських 
явищ  і процесів. Для торговельних підприємств на ринку антикваріату 
такими показниками є обсяг реалізованих предметів (товарооборот), 
кількість працівників тощо. 

Будь-які зміни показників діяльності підприємства можна пов’язати 
із внутрішніми та зовнішніми чинниками впливу, які можуть мати як 
об’єктивний, так і суб’єктивний характер.  До внутрішніх чинників можна 
віднести: різновид господарської діяльності, що здійснюється підпри-
ємством; матеріально-технічну забезпеченість; забезпеченість предме-
тами, які відповідають попиту на ринку антикваріату в визначений період 
часу тощо. Натомість до зовнішніх чинників можемо включити: плато-
спроможність потенційних покупців; рівень цін на ринку; конкурентне 
середовище і т.п. 

Усі етапи аналітичного процесу на підприємстві супроводжуються 
використанням різноманітних методів і прийомів, які умовно можна 
розділити на три групи [1]:  логічні, математичні та евристичні методи. 

Логічні методи є найбільш розповсюдженими у використанні впро-
довж усього аналітичного процесу, так групування дозволяє відібрати 
інформацію за певними критеріями, а за допомогою порівняння можна 
відслідкувати зміни у господарській діяльності за різними критеріями 
(порівняння планових показників з фактичними, показників поточного 
періоду з показниками попередніх і т.п.), методи елімінування дають 
змогу визначити вплив чинників на аналізовані параметри чи на сукупний 
результат (дохід, прибуток) відповідно. Математичні методи є більш 
поглибленими і спрямовані на виявлення усіх можливих взаємозв’язків 
між параметрами досліджуваного об’єкта й оптимізацію господарської 
діяльності (кореляційно-регресійний аналіз, методи математичного 
програмування). Евристичні методи відносять до числа творчих, оскільки 
вони ґрунтуються на професійному досвіді експертів, шляхом засто-
сування експертних оцінок і у переважній більшості спрямовані на 
прогнозування результатів господарської діяльності. 

Отже, можливість застосування методів і прийомів у розрізі 
методики економічного аналізу, дозволяє з’ясувати вплив чинників і 
виявити резерви підвищення ефективності господарської діяльності 
підприємств на ринку антикваріату. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТИМУЛЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Інноваційна діяльність вітчизняних підприємств перебуває під пиль-
ною увагою багатьох вітчизняних та іноземних дослідників протягом 
багатьох років. Обраний європейський вектор розвитку України перед-
бачає підвищення інноваційної складової вітчизняної економіки, активне 
формування і використання наукової потенціалу освітніх установ, 
наукових осередків та підтримання творчих новітніх ініціатив кожного із 
дослідників. Важливим при цьому залишається втілення інноваційних 
задумів та забезпечення їх результативної комерціалізації. Водночас не 
знана увага приділяється стимулюванню науково-дослідної та конструк-
торської активності винахідників (учених).  

Для вирішення проблем стимулювання інноваційної діяльності на 
підприємствах слід сформувати додаткову заробітну плату працівників 
(винагороду за працю понад установлені норми, здійснену також за 
успіхи чи винахідливість у праці та її особливі умови), що складається із 
премій, доплат, надбавок [1]. Премії є стимулюванням внеску працівників 
у досягнення кінцевих результатів і використовуються за підсумками 
періоду чи за особливий внесок працівника у результати виконаної ро-
боти.  Кількість доплат і надбавок, які можуть бути застосовані на підпри-
ємстві становить близько 50. Певну частину даного переліку передбачено 
Кодексом законів про працю та іншими актами законодавства України, а 
іншу, досить значну частину впроваджено ще спеціальними постановами 
уряду колишнього Радянського Союзу. Як перша, так і друга частина 
доплат та надбавок, а також премії можуть бути застосовані у практиці 
управління інноваційною діяльністю на підприємствах. Проте, при цьому 
виникає питання обрання дієвих стимулів інноваційної діяльності із 
передбаченого чинним законодавством переліку та їх інформаційного 
забезпечення.  

Зосередившись надалі на надбавках, які виконують переважно сти-
мулюючу, а не компенсаційну дію та виплачуються не за результатами 
виконаної роботи, а у її процесі, зазначимо наступне. Визначення розміру 
надбавки здійснюється залежно від чинників, які впливають на 
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виконувані працівником роботи на конкретному робочому місці та на 
відповідному етапі інноваційного процесу. Тому у процесі інформа-
ційного забезпечення стимулювання інноваційної діяльності працівників 
слід надати керівникам підприємства найбільш повну, своєчасну та 
достовірну інформацію щодо основних характеристик діяльності праців-
ника на робочому місці, умови його праці, що можливо у процесі 
атестації працівників.  

Для цього слід створити атестаційну комісію. Склад та повноваження 
атестаційної комісії визначаються наказом по підприємству не рідше, ніж 
раз на 5 років. Атестаційна комісія: здійснює організаційне, методичне 
керівництво та контроль за атестацією робочих місць, формує інформа-
ційно-довідкову базу та організовує її вивчення; за необхідності залучає 
до проведення атестації сторонні організації; визначає межі робочого 
місця та здійснює їх нумерацію; складає перелік робочих місць, які 
підлягають атестації; визначає обсяг необхідних досліджень та органі-
зовує їх проведення; встановлює відповідність найменувань професій та 
посад, займаних на цих робочих місцях згідно “Довідника кваліфікацій-
них характеристик професій і посад”; складає табель обліку виконуваних 
робіт (карту умов праці на кожне однотипне робоче місце) тощо. 
Результати діяльності атестаційної комісії відображаються у відомості 
про професійно-кваліфікаційні характеристики працівника (протоколи 
атестації робочих місць за умовами праці). Ці документи вважаються 
документами суворої звітності та підлягають зберіганню на підприємстві 
45 років.  

Для оцінювання умов праці можуть бути застосовані інші методики. 
В НДІ праці запропоновано здійснювати оцінювання умов праці шляхом 
вимірювання міри відхилення від санітарних норм за допомогою 
коефіцієнтів, які визначають за даними вимірювань та нормативними 
матеріалами. Також оцінити умови праці можна шляхом визначення рівня 
результативності використання робочого часу.  

Зазначені методи належать до групи аналітичних. Проте існує ще і 
інша група – сумарні методи оцінювання. Вони побудовані на попарному 
порівнянні посад за обраними критеріями. До сумарних методів 
належать: метод рядів (шляхом попарного порівняння визначається 
найбільш значима посада без її кількісної оцінки, на основі чого посаді 
присвоюється певний розряд), класифікаційний метод (полягає у 
розподілі робіт за розрядами) [2].  
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АНАЛІЗ РИЗИКІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Банківський сектор економіки України схильний до впливу факторів 

пов’язаних із кризовими явищами у світовій та вітчизняній економіці. 
Саме тому, на даний час, одним із завдань нашої банківської системи є 
підвищення рівня прибутковості та належна оцінка і аналіз ризиків.  

Теоретичні засади та практичні механізми використання методів 
аналізу банківських ризиків досліджували Заславська О.І. [1], Зорі-
на О.А. [2] та інші. 

З метою здійснення банківського нагляду на основі оцінки ризиків 
Національний банк України виділив дев’ять категорій ризику, а саме: 
кредитний ризик, ризик ліквідності, ризик зміни відсоткової ставки, рин-
ковий ризик, валютний ризик, операційно-технологічний ризик, ризик 
репутації, юридичний ризик та стратегічний ризик [3]. 

З метою своєчасного  виявлення та ідентифікації ризиків та визна-
чення факторів їх впливу на результати діяльності банки здійснюють 
оцінку та аналіз ризиків. З цією метою часто використовують  кількісні 
методи аналізу ризиків: статистичний метод; аналіз доцільності витрат; 
метод експертних оцінок; аналітичний метод; метод аналогій [2, с.221].  

Суть статистичного методу полягає в тому, що для розрахунку 
ймовірностей виникнення збитків аналізуються всі статистичні дані, що 
стосуються результативності здійснених банком операцій.  

Використання методу аналізу доцільності витрат ґрунтується на 
тому, що в процесі банківської діяльності витрати з кожного конкретного 
напрямку, а також з окремих елементів мають неоднаковий ступінь ри-
зику. Статистичний метод визначення ризику використовується для 
обчислення очікуваної тривалості кожної роботи і проекту в цілому. 
Статистичний метод широко застосовується в тих випадках, коли при 
проведенні кількісного аналізу банк має у своєму розпорядженні значний 
обсяг аналітико-статистичної інформації з необхідних елементів аналізо-
ваної системи. 
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Метод визначення ступеня ризику шляхом експертних оцінок носить 
більш суб´єктивний характер (порівнянне з іншими методами). Ця суб´єк-
тивність є наслідком того, що група експертів, яка займається аналізом 
ризику, висловлює власні суб´єктивні судження як про минулу ситуацію, 
так і про перспективи її розвитку. Найчастіше цей метод застосовується 
при недостатній кількості інформації або при визначенні ступеня ризику 
такого напряму діяльності, що не має аналогів. Метод дозволяє розділити 
складний комплекс ризиків на керовані складові і зробити висновки про 
ймовірність прояву і ступеня наслідків досліджуваних ризиків [2, с. 224].  

Аналітичний метод варто звести до декількох взаємозалежних етапів 
(підготовка до аналітичної обробки інформації; побудова діаграми залеж-
ності обраних результуючих показників від величини вихідних парамет-
рів; визначення критичних значень ключових параметрів; аналіз впливу  
отриманих критичних значень ключових параметрів і факторів на можли-
ві шляхи підвищення ефективності й стабільності роботи банку, а отже, і 
на зниження ступеня ризику). 

Суть методу використання аналогів полягає у тому, що при аналізі 
ступеня ризику визначеного напряму діяльності суб´єкта доцільно 
використовувати дані про розвиток таких самих аналогічних напрямів у 
минулому. Аналіз минулих факторів ризику здійснюється на підставі ін-
формації, отриманої з різних джерел. Отримані в такий спосіб дані 
обробляються з метою виявлення залежності між планованими результа-
тами діяльності й обліком потенційних ризиків. 

 Серед якісних методів аналізу ризиків також заслуговує на увагу 
SWOT-аналіз, що базується на порівнянні протилежних якостей контра-
гента та дає відповіді на такі питання: у чому полягають його сильні 
сторони; які елементи є слабкими, нерозвиненими, недостатніми; які 
додаткові можливості виникають у ході та після реалізації рішень щодо 
співпраці; які фактори можуть перешкодити успішній співпраці [1, с.123]. 
Користуючись SWOT-аналізом, банки можуть оцінити своїх клієнтів та 
конкурентів, враховуючи їхні сильні і слабкі сторони, потенційні можли-
вості і загрози, та на цій основі прийняти адекватні управлінські рішення. 
Перевагою SWOT-аналізу є вільний вибір аналізованих елементів залеж-
но від поставлених цілей. Звичайно, результати такого аналізу не є 
достатніми для повної оцінки банківських ризиків, проте, вони дають 
можливість впорядкувати наявну інформацію та сформувати адекватну 
стратегію банку. SWOT-аналіз може бути основою планування управ-
ління ризиками.  

На підставі проведених досліджень та вивчення наукової літератури 
можна стверджувати, що застосування методів аналізу ризиків дає банкам 
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можливість вдосконалювати управління ризиками і за рахунок цього 
досягати запланованих результатів діяльності.  
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Здійснення діяльності підприємств України в сучасних нестабільних 

умовах, підвищує інтерес до вчасного здійснення розрахунків між суб’єк-
тами з метою мінімізації ризиків. Швидкість розрахунків залежить, перш 
за все, від наявності активів, якими розраховується підприємство, що в 
свою чергу впливає на ліквідність. Вище зазначене зумовлює необхідність 
посилення уваги до ліквідності, важливої складової фінансового стану 
підприємства, з метою удосконалення форм і методів управління і конт-
ролю за нею. 

А.В. Кулик [4] вважає що, ліквідність підприємства – здатність 
підприємства за будь-яких умов перетворювати свої активи в гроші без 
втрати своєї ринкової вартості, а також залучати кошти із зовнішніх 
джерел для виконання всіх своїх зобов’язань в строк і в повному обсязі, 
фінансувати свою діяльність і погашати непередбачені борги. 

Однак, такі науковці як: О.В.Єфімова [3], І.А. Бланк [2] ототожнюють 
поняття ліквідності та платоспроможності та зазначають, що вони – це 
здатність підприємства виконувати відповідні зобов’язання. 

Проте, вважаємо, що незважаючи на те, що поняття ліквідності та 
платоспроможності є достатньо пов’язаними між собою, їх ототожнювати 
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не слід. Адже, поняття ліквідність відображає наявність ліквідних активів, 
якими підприємство зможе погасити свої борги та розрахуватися за 
зобов’язаннями, що означає платоспроможність підприємства.  

На жаль практика показує, що будь-який контроль за ліквідністю та 
платоспроможністю підприємства відсутній, тому основним завданням 
управління ліквідністю має стати оцінка системи ліквідності, контроль за 
дотриманням нормативів щодо коефіцієнтів ліквідності, оцінка факторів, 
які впливають на ліквідність підприємства. 

Корисним досвідом діагностування та управління ліквідністю, як 
вважає К.В. Багацька [1], є інструменти банківського менеджменту, до 
яких, зокрема належить постійний моніторинг та контроль нормативів 
ліквідності з боку НБУ та GAP-аналіз, сутність якого полягає у порівнянні 
однакових за строками використання і погашення груп активів і 
зобов’язань і розрахунку розривів ліквідності. 

Під ризиком ліквідності розуміють небезпеку виникнення певних 
труднощів при залученні коштів для виконання зобов’язань, пов’язаних із 
фінансовими інструментами внаслідок неможливості швидко продати 
фінансовий актив за ціною, близькою до його справедливої вартості  
[5, с. 730]. 

 
Фактори, що зумовлюють ризик ліквідності 

підприємства 
 Заходи, що доцільно провести 

підприємству, при наявності ризику 
ліквідності 

     
ризик втрати ліквідності, пов'язаний з 
незбалансованістю за термінами, сумами і 
валюти активів і пасивів 

 розробити процедури аналізу грошових 
потоків підприємства за активними і 
пасивними операціями в розрізі термінів, 
валют виконання і груп платежів 

   
ризик, пов'язаний з вимогами дострокового 
погашення кредитних зобов’язань 

 оцінити ймовірність виникнення вимог про 
дострокове погашення зобов’язань 

   
невиконання платіжних зобов’язань 
споживачами за відвантажену продукцію, 
надані послуги 

 оцінити і спланувати повернення активів на 
підставі оцінки ризиків, в тому числі великих 
кредитних ризиків 

   
неможливість реалізації активів, що 
плануються до продажу у встановлений 
термін за запланованою ціною 

 оцінити і спрогнозувати позиковий потенціал 
підприємства для залучення сторонніх 
ліквідних ресурсів 

   
помилки в процедурах і процесах, що 
забезпечують безперервне здійснення 
платежів підприємством 

 оцінити кількісні параметри і стан товарного і 
фінансового ринків 

   

 

ризик ліквідності, пов'язаний із закриттям 
ліміту кредитної лінії, відмовою банку в 
наданні овердрафту 

 

 

розробити заходи щодо управління 
ліквідністю в розрізі альтернативних сценаріїв 

 

Рис. 1. Фактори, що зумовлюють ризик ліквідності підприємства та заходи,  
що доцільно провести підприємству, при наявності даного ризику 

 

Джерело: Побудовано автором на основі [1] 
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Ознакою присутності ризику ліквідності на підприємстві є незадо-
вільні показники ліквідності або недотримання умов ліквідності балансу, 
тобто присутність певного рівня незбалансованості, що може виникати під 
впливом певних факторів. Для виявлення вищенаведених факторів під час 
оцінки ризику незбалансованої ліквідності балансу доцільно здійснити 
певні заходи (рис. 1). 

Отже, на підприємстві доцільно виявляти фактори та здійснювати 
певні заходи, які впливатимуть на поліпшення ліквідності і управлятимуть 
ризиком ліквідності підприємства. Оцінка ризику ліквідності може бути 
проведена на підставі групування активів за ступенем ліквідності, а 
пасивів – за термінами виконання зобов’язань, тобто на основі аналізу 
ліквідності балансу. 
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THE USE OF GAP-ANALYSIS  
IN ASSESSMENT THE EFFICIENCY OF ENTERPRISES 

 
Often in today doing business, companies are on the verge of bankruptcy or 

losing their own position in the market, mainly because of losing their 
competitive advantage. Such situations arise because of the existence of gaps – 
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deviations of state of business compared to state management would like it to 
be. Thus, there is an essence of determining gap analysis is in the performance 
of financial results against industry averages to find gaps in performance relative 
to company’s competition. 

Gap analysis refers to the process through which a company compares its 
actual performance to its expected performance to determine whether it is 
meeting expectations and using its resources effectively. Gap analysis seeks to 
define the current state of a company or organization and the target state of the 
same company or organization. By defining and analyzing these gaps, a business 
management team can create an action plan to move the organization forward 
and fill the gaps in performance [1, p. 4-8].   

Providing gap analysis by corporate management includes a consistent data 
analysis process, which composed by four main stages identical to company 
organizational goals, shown on figure 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. The basic stages of gap analysis providing 

 
Conducting a gap analysis can help a company reexamine its goals to 

determine whether it is on the right path for accomplishing them. The first step 
is to accurately outline and define the organizational goals and the meaning for 
second step is to use historical data to measure the current performance of the 
organization. The essence of third step is to analyze the data that was collected 
and for the fourth and final step is to compile a report [2, p. 213-216].  

Those stages constitute the basis for identifying action items needed to 
achieve the organization's goals, ending in a compilation report that identifies 
areas of improvement and outlines an action plan to achieve increased company 
performance. 

There is a variety of gap analysis tools on the market, and the particular tool a 
company uses depends on its specific set of target objectives [3, p. 126-127]. The 
following are two mostly used common gap analysis methods – using spreadsheets 
and providing SWOT-analysis, determination of which is presented in table 1. 

Construct organizational goals 

Benchmark the current state 

Analyze the gap data 

Compile a gap report 

Specific, measurable, attainable, 
realistic and timely aims 

Relation to its outlined goals 

Understanding why the measured 
performance is below the desired levels 

Basing on quantitative data collected 
and qualitative reasons 
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Table 1 
The usage and explanation of main gap analysis methods 

Method of gap 
analysis Spreadsheet SWOT-analysis 

Sphere of 
usage 

Computer spreadsheets are ideally 
suited for analyzing gaps in financial 

results 

SWOT analysis works well when the 
company has a specific problem and is 

looking for ways to solve it 

Characteristics 
of method 

The possibility to explore the effects of 
changes in values company control and 

see the results in the values that 
interesting for management 

SWOT analysis asks what are the 
company's strengths, weaknesses, 

opportunities and threats 

The result 
from method 

usage 

Managers can determine how much 
company have to change the prices or 

reduce the costs to get the wanted profit 

Describing the problem in these terms 
often points the way toward a solution 
by showing you how to avoid potential 
threats while using strengths to exploit 

an opportunity 
 
Gap analysis looks to improve inefficient business processes by optimizing 

allocation of all resources and inputs. Many companies are performing below 
their potential because they either misuse resources or lack the correct 
investment in technology or capital, thus, it highlights these inefficiencies and 
offers recommendations for improvement. Correct gap analysis should increase 
an organization’s production and performance, resulting in higher-quality 
products at a lower total cost, and it also measures the amount of time, money 
and resources needed to fulfill an organizational potential and reach the desired 
state. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВ 
 

В сучасних економічних умовах посилюється увага до змісту 
обліково-аналітичної інформації, яка в повній мірі виступає фактором 
ефективності роботи підприємства. Якість такої облікової інформації щодо 
капітальних інвестицій в значній мірі обумовлює обґрунтованість прийнят-
тя управлінських рішень, а її показники, впливаючи на ефективність 
прийняття рішень та конкурентоспроможність підприємства дозволяють 
користувачам зрозуміти переваги та обмеження щодо використання даних 
бухгалтерського обліку, а також здійснювати їх правильну інтерпретацію, 
підвищуючи рівень аналітичних досліджень. 

Своєчасність та повна обліково-аналітичної інформації, для ефектив-
ного управління капітальними інвестиціями обмежується виникненням 
питань, пов'язаних з обліком капітальних інвестицій та їх відображенням у 
звітності, які на сьогодні “є концептуально необґрунтованими, організа-
ційно та методологічно невирішеними, інформаційно не забезпеченими” 
[1, с. 18]. 

Обліково-аналітичними завданнями організації управління капіталь-
ними інвестиціями можна визначити: 

– вірний вибір класифікації капітальних інвестицій для управління 
підприємством; 

– об'єктивне і достовірне формування вартості об'єктів капітального 
інвестування; 

– правильне та своєчасне оформлення документів із відображення 
обсягів будівельно-монтажних робіт і витрат на капітальні інвес-
тиції з придбання або створення інших необоротних матеріальних і 
нематеріальних активів; 

– достовірне відображення витрат на незавершене будівництво; 
– контроль за дотриманням фінансової дисципліни; 
– контроль за економним витрачанням матеріальних і трудових 
ресурсів на будівництво об'єктів [2]. 

Першочерговою обліково-аналітичною проблемою у вирішенні зав-
дань управління капітальними інвестиціями є відсутність їх системної кла-
сифікації, інформація про яку не наведена ні в ПСБО 7, ні в Методичних 
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рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів. Офіційна 
класифікація обмежена лише контекстом характеристики рахунку 15 
“Капітальні інвестиції” за субрахунками: 151 “Капітальне будівництво”; 
152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”; 153 “Придбання 
(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів”; 154 “Придбання 
(створення) нематеріальних активів”; 155 “Придбання (вирощування) 
довгострокових біологічних активів”.  

Відсутність єдиного підходу до групування капітальних інвестицій 
зумовлює неузгодженість вимог щодо представлення інформації про них у 
фінансовій та статичній звітності, що не дає можливості реально оцінити 
стан, динаміку та ефективність використання капітальних інвестицій 
підприємства. Існуюча система обліку капітальних інвестицій не дає змоги 
відобразити всю необхідну інформацію для введення обліку та складання 
різних форм звітності. Одним з недоліків діючого Плану рахунків щодо 
обліку капітальних інвестицій слід відзначити відсутність у складі 
синтетичного рахунку 15 “Капітальні інвестиції” окремого субрахунку для 
обліку витрат на поліпшення основних засобів. Це спричиняє на практиці 
необхідність відкриття додаткових субрахунків, або здійснення вибірок, 
наприклад, під час складання статистичної звітності – “Звіт про капітальні 
інвестиції” [2]. Для цього доцільно виділити у складі рахунку 15 окремий 
субрахунок 156 “Інші капітальні інвестиції” для відображення на ньому 
витрат на поліпшення основних засобів. 

Слід відзначити, що на сьогодні законодавчо не врегульованим 
залишається порядок оцінки капітальних інвестицій, що займає важливе 
місце в процесі управління підприємством. Залежно від видів інвестицій їх 
оцінка може бути різною, а первісна вартість різних за формами відтво-
рення капітальних інвестиції може характеризуватися різним складом 
витрат. Окрім того невирішеним залишається питання щодо можливості 
застосування справедливої вартості до оцінки різних об'єктів капітальних 
інвестицій. 

Отже, необхідною умовою для ефективного управління капітальними 
інвестиціями та прийняття якісних управлінських рішень є вирішення 
питань щодо їх методологічного та обліково-аналітичного забезпечення. 
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ПЛАНУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Для успішного функціонування будь-якого підприємства важливим 
процесом виступає планування, оскільки на цьому етапі суб’єкт розробляє 
тактику та стратегію своєї діяльності на деякий час вперед. Це стосується 
роботи аудиторських фірм та окремих аудиторів, що зареєстровані у 
державних органах влади, а також у податковій службі, як підприємці, що 
не мають статусу юридичної особи.  

Якщо говорити в загальному, то планування є процесом здійснення рі-
шень, які визначають аудиторську стратегію. Планування аудиту проводить-
ся на початковій стадії аудиторської перевірки, а його метою є надання 
аудиторами або аудиторськими фірмами підприємствам і організаціям 
ефективних аудиторських послуг у встановлений договором термін [1, с.148]. 

Слід зазначити, що процес планування є найважливішим моментом 
здійснення аудиту, адже воно включає в себе розроблення стратегії 
виконання завдання, а також плану аудиту для зменшення аудиторського 
ризику до такого низького рівня, який буде прийнятним та детального 
підходу щодо очікуваного характеру, терміну та обсягів проведення аудиту. 
Планування в аудиті розглядається як планування аудиторської діяльності 
та планування конкретної аудиторської перевірки [3, с.27]. 

Варто відзначити, що планування аудиторської діяльності ґрунтується 
на обсягах робіт з проведення аудиту, надання аудиторських послуг, а також 
на обсягах, досягнутих у попередніх роках. Тобто, кожна аудиторська фірма 
планує час виконання різних видів робіт, очікувані витрати на утримання 
офісу, відрядження, інформаційне забезпечення тощо. 

В загальному, планування аудиторської діяльності має три види: 
аудиторська фірма формує, розробляє і складає стратегічні плани ауди-
торської діяльності на певну кількість років – це стратегічне планування; 
бізнес-плани на поточний рік – поточне планування; план та програму 
конкретної аудиторської перевірки – оперативне планування. Дані три види 
показано на рис.1.  
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Рис.1. Види планування аудиторської діяльності 

Варто виділити такий вид аудиторської діяльності як оперативний, 
тобто здійснення конкретної аудиторської перевірки. Якщо говорити в 
загальному, то планування аудиторської перевірки являє собою систему 
заходів щодо ефективного і своєчасного проведення аудиту. Проте 
Міжнародними стандартами аудиту, а саме (МСА) 300 “Планування”, 
визначення планування аудиторської перевірки подано як безперервний і 
інтегративний процес, який продовжується до завершення проведення 
аудиту і має такі важливі особливості: 

–  мета, яка визначена законом, тобто те, що аудитор повинен визна-
чити, сформулювати свою думку і в результаті викласти її у 
висновку; 

–  кожен клієнт аудиту індивідуальний та особливий; 
–  процес проведення аудиту є ризикованим, оскільки можуть бути 
виявлені суттєві невідповідності, помилки та фальсифікації [4]. 

Також потрібно виділити причини необхідності планування аудиторсь-
кої перевірки. По-перше, така перевірка допоможе утримати в допустимих 
межах витрати на проведення аудиту. Збереження витрат у розумних межах 
допоможе аудиторській фірмі зберегти конкурентоспроможність і завдяки 
цьому не втратити своїх клієнтів. По-друге, планування аудиторської 
перевірки дозволить запобігти непорозумінь із клієнтом. По-третє, що є 
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найважливішим, на мою думку, вона дасть можливість аудитору одержати 
достатню кількість інформації про діяльність клієнта. Саме достатня 
кількість необхідної інформації допомагає аудиторові дати найбільш 
змістовний висновок.  

 Перед здійсненням аудиторської перевірки аудитор чи аудиторська 
фірма складає загальну стратегію перевірки, яка має включати аспекти, які 
показано на рис. 2. 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.  Аспекти, котрі охоплює загальна стратегія проведення аудиту 

Якщо говорити про мету планування конкретної аудиторської перевірки, 
то тут варто сказати, що це, перш за все, забезпечення належної якості 
проведення аудиту та зменшення професійного ризику. Щоб таке планування 
було ефективним потрібно доповнювати його контролем виконання робіт і 
постійною реєстрацією всіх фактів, адже це дає можливість уникнути зайвого 
ризику та підійти до прийняття рішення щодо загальних результатів роботи. 

Слід зауважити, що поглиблений підхід саме до процесу планування 
допоможе утримати витрати на аудит на рівні нижчому за наявний, що, як 
наслідок, призведе до збереження рівня конкурентоспроможності фірми, 
розширення клієнтської бази і тим самим підвищення статусу аудиторської 
компанії як підприємства з високою якістю послуг. 

 
Література 

1. Гончарук А. Я. Аудит: Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. / 
А.Я. Гончарук, В.С. Рудницький  – Львів: Оріяна-Нова, 2014. – 292 с. 2. Про 
аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.1993 № 3125-XII (зі 
змінами та доповненнями). 3. Ватуля І.Д. Аудит. Практикум / І.Д. Ватуля, 
H.A. Канцедал, О.Г. Пономаренко: навчальний посібник / – К.: Центр 
учбової літератури, 2014. – 408 с. 4. Огійчук М. Ф. Аудит: організація і 
методика: Навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і допов. / М.Ф. Огійчук, 
І.Т. Новіков, І.І. Рагуліна  – К.: Алерта, 2012. – 664 с. 

Мета виконання завдання та надання висновку 

Аспекти, котрі охоплює загальна стратегія проведення аудиту 

Ідентифікація потенційних користувачів 

Умови, обсяг та характеристики завдання 

Розуміння аудитором суб’єкта господарювання та його 
середовища, включаючи ризики викривлення інформації про 

предмет перевірки 

Час та етапи виконання завдання 



 110 

Женчук Я. Ю., 
студ. гр. ОА-43, 

Національний університет “Львівська політехніка”. 
Науковий керівник – Луцюк І.В.,  

асистент кафедри обліку та аналізу 
 
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ  

 
Сукупність нерозв’язаних проблем, що виникають через складну 

економічну ситуацію в країні, труднощі розвитку національного аудиту у 
відповідності до міжнародних стандартів зумовлюють низьку ефективність 
аудиторської діяльності в Україні. У зв’язку із нестабільністю економіки 
виникає потреба у підтвердженні достовірності публічної фінансової 
інформації, захисті економічних інтересів громадян, а також зниженні рівня 
шахрайства у країні, що є пріоритетними цілями аудиторської діяльності в 
сучасних умовах. 

Одним з найважливіших аспектів в умовах високої конкуренції 
суб’єктів аудиторської діяльності є постійне підвищення якості аудиторсь-
ких послуг. Негативним явищем в нашій країні є те, що проведення аудиту 
здебільшого зосереджене на документальному оформленні його результатів 
у вигляді аудиторських висновків, а не на якості наданих послуг. Саме тому 
основну увагу у сфері надання аудиторських послуг варто звернути на 
контроль якості проведеного аудиту і, відповідно, на відновлення довіри до 
фінансової звітності, підтвердженої результатами аудиторської перевірки.  

Вітчизняні науковці під поняттям “якість аудиторських робіт і послуг” 
розуміють здатність задовольняти встановлені та перспективні потреби 
замовника в отриманні достовірного рівня впевненості в інформації та 
забезпечення достовірності цієї інформації [3, с. 327]. 

Контроль якості роботи аудитора – це система заходів політики й 
процедури контролю, спрямовані на забезпечення виконання всіх ауди-
торських перевірок відповідно до встановлених стандартів (МСА) і чинного 
законодавства, здійснювані шляхом зовнішніх і внутрішніх контрольних дій 
[4]. Контроль якості роботи суб’єктів аудиторської діяльності може бути як 
зовнішнім, здійснюваним відповідними державними або громадськими 
професійними організаціями, так і внутрішнім, здійснюваним на рівні 
аудиторської фірми.  

Якість роботи аудиторської фірми забезпечується завдяки виконанню 
вимог стандартів, що надає впевненості користувачам у прийнятній якості 
аудиторських послуг і створює основу для довіри до висновку аудитора. До 
найвагоміших проблем якості аудиторських послуг в Україні можна від-
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нести низький рівень внутрішнього контролю за аудиторською діяльністю 
та масовий характер недотримання етичних вимог з боку аудиторів.  

Вимоги до організації внутрішньофірмових систем контролю якості 
аудиторських послуг та рекомендації щодо ефективного впровадження та-
ких систем  в практику аудиторської діяльності містяться у Положенні з 
національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 “Організація 
аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості ауди-
торських послуг” [5], затвердженому Аудиторською палатою України. 

У процесі вдосконалення системи управління якістю аудиторських 
послуг необхідно використовувати комплексний підхід до визначення 
параметрів якості результатів процесу аудиту через розробку аудиторських 
внутрішньофірмових стандартів і методик у відповідності до вимог 
міжнародних стандартів аудиту; проведення ефективної кадрової політики; 
дотримання загальновизнаних принципів аудиту та внутрішнього контролю 
якості аудиторських послуг, створення відповідної форми управління на 
усіх ієрархічних рівнях управління діяльністю аудиторських фірм [1, с. 199]. 

Ключовими аспектами високої якості виконання завдань аудитора 
мають стати: превалювання якості послуг над комерційними міркуваннями; 
суворе дотримання принципів професійної етики бухгалтерів та аудиторів 
України; підвищення кваліфікації співробітників; постійна робота із 
розробки та вдосконалення внутрішніх стандартів, що втілюють собою базу 
знань, у якій відображено багаторічний досвід аудиторів, бухгалтерів і 
консультантів аудиторської фірми [6].  

Таким чином, заходи з підвищення ефективності контролю якості 
аудиту сприятимуть наданню професійних послуг, які відповідатимуть 
вимогам стандартів, потребам замовника, а також зростанню фахової 
підготовки персоналу. 
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МЕТОДИЧНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ ПРОЦЕДУР АУДИТУ 

РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 
 

Аудит розрахунків з оплати праці, на думку Макаренко А.П., відіграє 
важливу роль у системі як внутрішнього, так і зовнішнього контролю. Це 
пов’язано з тим, що облік праці і заробітної плати потребує уваги і 
сконцентрованості, оскільки пов’язаний з обробленням великої кількості 
первинної інформації,  має  багато  однотипних  операцій,  здійснення  яких 
потребує багато часу  [2]. 

Мета аудиту розрахунків з оплати праці – встановити дотримання 
підприємством чинного законодавства з оплати праці та правильність 
відображення господарських операцій в обліку, отримання достатніх доказів 
упевненості в ефективності їх використання, достовірності відображення та 
розкриття інформації відповідно до діючих принципів та тверджень 
(якісних аспектів) подання фінансової звітності та оцінка здатності під-
приємства забезпечувати відтворювальну, стимулювальну, регулювальну та 
соціальну функції заробітної плати для забезпечення подальшої безперерв-
ної діяльності підприємства [1]. 

За словами Макаренко А.П. визначення підходів до удосконалення 
організації та методики аудиту розрахунків з оплати праці згідно з 
останніми змінами у трудовому законодавстві, а також посилення значення 
оплати праці пов’язане з чітким окресленням предметної області аудиту 
розрахунків з робітниками, яка складається із фінансової та статистичної 
інформації про виплати робітникам та пов’язаними з ними нарахуваннями, 
утриманнями та розрахунками; системним внутрішнім контролем, обліком 
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особистого складу, оперативним та бухгалтерським обліком розрахунків з 
оплати праці, системою трудових відносин на підприємстві [2]. 

Облікова інформація є джерелом для контролю операцій щодо оплати 
праці, а нормативно-законодавчу інформацію аудитор використовує для 
того, щоб обґрунтувати законність операцій, пов’язаних з нарахуванням, 
документальним забезпеченням і обліком цих операцій, а тому певна 
послідовність перевірки цієї інформації, наведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Послідовність виконання детальної перевірки розрахунків з оплати праці  
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Таким чином, суворе дотримання законодавства про оплату праці, 
дієвий контроль за операціями з оплати праці сприятимуть уникненню 
перевитрат фонду оплати праці та достовірності обліку заробітної плати. 
Застосування вищенаведеної методики спрямована на удосконалення 
системи аудиту оплати праці, функціонування якої, в свою чергу, повинно 
сприяти зменшенню можливість виникнення ризику.  
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АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК: ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ НИМ 
 

В сучасних умовах економічної та фінансової нестабільності, що 
властиві для економіки України, варто приділити увагу процесу оцінки та 
аналізу існуючих ризиків фінансово-господарської діяльності підприємств. 
Безперечно, аудиторська діяльність як різновид підприємницької діяльності 
характеризується наявністю певних специфічних ризиків, властивих саме 
для такого роду діяльності. Здійснюючи управління такими ризиками, варто 
зосереджуватись на виборі найбільш оптимальної методики їх оцінки та 
подальшого аналізу. 

На сьогодні питання мінімізації аудиторського ризику є достатньо 
поширеним, оскільки не має достатнього рівня розвитку. Однією з причин 
недостатньої опрацьованості є широке використання в практичній діяльнос-
ті інтуїтивної оцінки, яка має низький рівень достовірності, тому її немож-
ливо використовувати в моделях для розрахунку оптимального рівня ризику 
невиявлення тоді як в сучасних умовах істотно підвищується відповідаль-
ність аудитора за результати аудиторських перевірок. Все це додає особливу 
актуальність оцінці рівня аудиторського ризику. 
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Аналізуючи загальний аудиторський ризик, аудитор зобов’язаний взяти 
до уваги кожен із його елементів. З огляду на те, що властивий ризик – це 
множина всіх ризиків, пов’язаних із функціонуванням підприємства, 
аудитор не може впливати на його величину. Зокрема, це такі чинники – 
інфляції, безробіття, конкуренції тощо. У силу таких обставин основне 
завдання аудитора – безпосередньо оцінити властивий ризик для того, щоб 
зосередити під час перевірки свою увагу на тих ділянках об’єкта аудиту, для 
яких властиві певні недоліки та недоречності. Визначення величини ауди-
торського ризику є важливим для аудитора. Разом з тим, у світі не існує 
загальноприйнятої методики його визначення, як не існує й науково 
обґрунтованих підходів до його оцінки. 

Найповніше методику розрахунку аудиторського ризику розкрив Дж. 
Робертсон, який зазначив низку важливих моментів: аудитор не може 
повністю довіряти системам обліку і внутрішнього контролю підприємства 
клієнта; аудитор не може дозволити собі встановити високий рівень ризику 
невиявлення [1]. 

У сучасній науковій літературі методи оцінювання ризику об’єднують 
у чотири групи:  

1) експертні – дають змогу визначити рівень ризику в разі, якщо 
відсутня необхідна інформація для здійснення розрахунків або порівняння 
(ґрунтуються на опитуванні кваліфікованих спеціалістів з наступною 
обробкою результатів);  

2) економіко-статистичні – застосовуються лише за наявності дос-
татньо великого обсягу статистичної інформації для отримання великої 
кількості величин рівня ризику;  

3) розрахунково-аналітичні – призначені для розрахунку відносно 
точного кількісного вираження рівня ризику на основі внутрішньої інформа-
ційної бази самого підприємства;  

4) аналогові – дають змогу оцінити рівень ризику за окремими опе-
раціями на основі порівняння з аналогічними 

Також існує всім відомий кількісний метод, який обчислюється за 
моделлю, що була запропонована Американським інститутом дипломо-
ваних суспільних бухгалтерів (АІСРА) і має такий вигляд:  

AР = ВР * РК * РН, 
де AР – аудиторський ризик (Audit risk); ВР – внутрішній (власний) ризик 
(Inherent risk); РК – ризик контролю (Control risk); РН – ризик невиявлення 
(Detection risk).  

Така модель є базовою та застосовується і зарубіжними, і вітчизняними 
вченими-економістами. Проте, спостерігається постійна модифікація цієї 
моделі аудиторського ризику розширенням або заміною її окремих елемен-
тів. Так, Р. Додж крім зазначених базових елементів, ризик невиявлення 
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подає як комбінацію двох чинників: ризику аналітичного огляду (РАО) і 
ризику тестів оборотів (РТО); Г. М. Давидович при визначенні аудиторсь-
кого ризику включає, крім властивого ризику та ризику системи контролю, 
ризик системи організації обліку (РСО), ризик аналітичних про- цедур 
(РАО), ризик тестового контролю (РТ); В. С. Рудницький трансформував 
базову модель шляхом поділу ризику контролю на ризик внутрішнього 
контролю (РКВ) та ризик зовнішнього контролю (РЗК) [2]. (рис. 1) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Модифікована методика розрахунку аудиторського ризику 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Алгоритм мінімізації ризиків аудиторської діяльності 
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Вибір методу виявлення та розпізнавання ризиків 
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перевірки. Залежно від цього аудитор планує: 1)  тести, зорієнтовані на 
перевірку пов’язаних сторін підприємства; 2)  строки проведення незалеж-
них процедур; 3)  обсяг незалежних процедур. 

Для мінімізації або усунення аудиторського ризику пропонуємо 
аудиторові наступний алгоритм дій: (рис. 2). 

На підставі дослідження можна зробити висновок, що в сучасних 
умовах господарювання будь-яка діяльність супроводжується певними 
ризиками. Не є винятком і аудиторська діяльність, яка в процесі здійснення 
перевірки повинна забезпечити своєчасне виявлення можливих ризиків, 
здійснити їх оцінку і вжити певні заходи щодо мінімізації їх впливу. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ 
АКТИВІВ РОСЛИННИЦТВА І ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 
Питання організації та методики обліку і аудиту  підприємств агро-

промислового комплексу регулюються правилами і принципами, підкріп-
леними нормативно-правовими документами.  На сьогодні діяльність та-
ких підприємств значною мірою відрізняється від інших низкою факторів, 
про які не слід забувати під час організації обліково-контрольного 
процесу. В першу чергу, стосовно загальних аспектів обліку біологічних 
активів, виокремлення яких, як суттєво унікального об’єкту, спонукає до 
уточнення окремих організаційно-методичних засад аудиту біологічних 
активів загалом та у розрізі поточних. 

Метою даного дослідження є висвітлення методичних аспектів аудиту 
поточних біологічних активів рослинництва підприємств аграрного секто-
ру, а також обґрунтування актуальних шляхів їх удосконалення. 
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До моменту здійснення перевірки аудитор повинен з’ясувати об’єкти 
обліку поточних біологічних активів, які разом з тим виступають і 
об’єктами контролю. Згідно з П(С)БО 30 “Біологічні активи” об’єктом об-
ліку є біологічний актив – тварина або рослина, яка в процесі біологічних 
перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або 
додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні 
вигоди [3]. Аудитор повинен взяти до уваги той факт, що коли рослини за 
відповідних причин (а з яких саме аудитор має також встановити) не 
використовуються в сільськогосподарських цілях, вони, залежно від стро-
ку використання, вважаються основними засобами або запасами. В таких 
випадках аудитор повинен використовувати методичні прийоми і способи 
аудиторської перевірки, керуючись іншою нормативно-правовою базою та 
використовуючи інші методичні підходи у ході здійснення перевірки.  

Крім того, сільськогосподарська продукція при її відокремленні від 
біологічного активу перестає бути елементом біологічних активів і 
визнається як окремий актив [2]. Серед об’єктів рослинного походження 
це: ягоди, плоди, зерно тощо. 

Додаткові біологічні активи (у рослинництві, наприклад, саджанці) 
отримують від деяких біологічних активів та їх груп, за виключенням 
сільськогосподарської продукції. Але на практиці розмежувати поточний 
біологічний актив у рослинництві та готову сільськогосподарську 
продукцію досить складно, це, в свою чергу, викликає додаткові проблеми 
в організації та веденні як обліку, так й аудиту сільськогосподарських 
підприємств. Тому виникає необхідність ознайомлення з Наказом про 
облікову політику підприємства в розрізі обліку біологічних активів ще до 
моменту проведення аудиту. Проте досить часто на практиці зустрічаються 
випадки, коли Наказ про облікову політику є застарілим і переглядався ще 
до ухвалення галузевого стандарту з обліку біологічних активів, що, в 
свою чергу, викликає труднощі під час проведення аудиту та вимагає від 
аудитора додаткового завдання в якості супутніх послуг – надання 
консультацій стосовно формування облікової політики відносно тих біоло-
гічних активів, які задіяні на підприємстві або плануються викорис-
товуватись у майбутньому.  

Досить складним та трудомістким залишається проведення аудиту 
оцінки біологічних активів за справедливою вартістю. Це пов’язано із 
рядом об’єктивних факторів: тривалість збору врожаю, швидка зміна ціни 
(на продукцію рослинного походження протягом місяця) тощо. Відомим 
залишається факт, що визначення справедливої вартості біологічних 
активів та сільськогосподарської продукції ґрунтується на цінах активного 
ринку, а якщо його немає – то з урахування цін на окремі види активів. 
Саме тому ми підтримуємо думку Кононенко В.А. стосовно реальності 
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джерела визначення ціни активного ринку, та, відповідно, справедливої 
вартості біологічних активів та сільськогосподарської продукції, якими є 
дані статистичних бюлетенів, що видаються головними управліннями 
статистики області [1].   

Отже, аудит поточних біологічних активів рослинного походження на 
сільськогосподарських підприємствах має ряд особливостей, врахувати і 
задіяти які під час аудиту можуть фахівці-аудитори, що добре підковані у 
даній галузі. Також проблемні аспекти, пов’язані із низьким рівнем 
науково-методичного підґрунтя аудиту агропромислових підприємств. 
Також очевидною залишається необхідність розробки спеціальних мето-
дичних рекомендацій з організації і методики аудиту біологічних активів 
рослинництва. 
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ  

ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ  
 
Сьогодні головна перевага на підприємствах усіх форм власності 

віддається внутрішнього контролю. Інвентаризація – це не тільки елемент 
методу бухгалтерського обліку, а й прийом контролю. Інвентаризація 
здійснюється для того, щоб щорічно надавати дані про фактичну наявність 
матеріальних цінностей, а також для порівняння їх з даними фінансового 
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обліку. Завдяки інвентаризації можна отримати дані про наявних на 
підприємстві ресурсах. Планування і координування дій підприємства в 
певних напрямках здійснюється саме за допомогою інвентаризації та даних 
бухгалтерського обліку. Тому дуже важливим моментом внутрішньогоспо-
дарського контролю є  здійснення контролю якості інвентаризації товарно-
матеріальних цінностей. Це необхідно для  встановлення: правильності 
ведення складського, оперативного, бухгалтерського і податкового обліку, 
фактичної наявності і руху товарно-матеріальних цінностей; достовірності 
даних в первинній і зведеній документації, облікових регістрах і звітності; 
порядку планування та координування дій керівництва підприємства щодо 
забезпечення збереження, організації внутрішнього контролю матеріалів, 
постановці договірної роботи, внутрішнього руху матеріалів перед інвен-
таризацією та після її проведення, порядку їх страхування; достовірності 
даних інвентаризаційної роботи; дотримання питань ціноутворення та опо-
даткування; причин розбіжностей та ефективність управлінських заходів. 

Висока якість інвентаризацій забезпечується за рахунок дотримання 
термінів і раптовості її проведення, кваліфікаційного підбору складу чле-
нів комісії, точного перерахунку кількості товарно-матеріальних ціннос-
тей, правильного оформлення інвентаризаційних описів, своєчасної і пра-
вильної підготовки даних бухгалтерського обліку і виявлення результатів, 
оформлення результатів інвентаризації, відображення їх в бухгалтерському 
обліку та звітності. За допомогою інвентаризації підтверджуються не 
тільки факти розкрадань, але і контролюється робота матеріально-відпо-
відальних осіб, встановлюються заходи матеріальної,адміністративної та 
кримінальної відповідальності, виявляються помилки, допущені у 
первинному обліку матеріальних цінностей і відображенні на рахунках 
бухгалтерського обліку. 

У процесі контролю якості інвентаризації товарно-матеріальних цін-
ностей використовують відповідні процедури. Важливо встановити, які бу-
ли вжиті заходи до осіб, котрі допустили порушення правил інвентаризації 
товарно-матеріальних цінностей. На їх збереження впливає своєчасність і 
повнота поточного контролю документації по руху, аналіз руху товарно-
матеріальних цінностей за інвентаризаційний період, оперативний аналіз 
запасів товарно-матеріальних цінностей, їх надходження, внутрішнього 
переміщення, реалізації (відпуску). Оцінку якості контролю інвентаризацій-
ної роботи і його результативності слід проводити по ряду показників. 
Система показників повинна відображати повноту, своєчасність і опера-
тивність інвентаризаційної роботи, проведення в термін запланованих захо-
дів, відповідальні виконавці завдань, дотримання термінів виведення резуль-
татів інвентаризацій, участі окремих фахівців в їх проведенні, визначення 
коефіцієнтів якості інвентаризацій, відшкодування виявленого збитку.  
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Для вирішення зазначених проблем необхідно: розробити локальний 
документ (стандарт) з виконання певних обов'язків працівниками під час 
інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей, що містить опис основних 
критеріїв, принципів і процедур, а також цілей, які досягаються в резуль-
таті їх застосування. Необхідно переглянути частоту і терміни проведення 
інвентаризації в облікову політику підприємства; виявити ефективність і 
результативність планів проведення інвентаризацій; послідовність прове-
дення етапів інвентаризацій, складання мережевих графіків її проведення; 
проводити інструктаж про порядок і техніці проведення інвентаризації, 
про методику інвентаризації окремих об'єктів, перелік питань, на які слід 
звернути пильну увагу тощо. Найбільш раціональним прийомом проведен-
ня інвентаризації та підвищення її якості вважається ярличний метод, коли 
працівники підприємства розсортовують матеріали в порядку, зручному 
для їх підрахунку, потім заповнюють ярлик і направляють його для вклю-
чення в електронну інвентаризаційний опис.Також вважаємо необхідним 
організовувати: камеральні перевірки дотримання норм витрати і списання 
товарно-матеріальних цінностей на витрати підприємства, що надає біль-
шої результативності внутрішньому  контролю; аналізувати коефіцієнти 
проведених інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей, своєчасності 
прийнятих рішень, виконання рішень, відшкодування нестач винними 
особами; досліджувати факти наявності помилок в інвентаризаційних 
описах і звіряльних відомостях; використовувані прийоми і методи 
коригувань, виправлень, розробки стратегій. 

Таким чином, відсутність об'єктивних даних про товарно-матеріальні 
цінності можуть привести до неможливості отримання їх достовірної 
оцінки, реалізації намічених заходів щодо забезпечення схоронності 
товарно-матеріальних цінностей і вирішити поставлені завдання в галузі 
стандартизації та забезпечення стійкої роботи підприємства. 
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ЕКСПРЕС-АУДИТ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ 
 

Аудиторська перевірка є важливою складовою ведення бізнесу, так, як 
має на меті вивчення достовірності інформації про діяльність компанії та 
оцінку її реального фінансового стану, що є надзвичайно потрібним в сучас-
них ринкових відносинах. Однак, не у всіх випадках необхідне виконання 
всіх аудиторських процедур, оскільки це займає багато часу та може бути 
недоцільним в певних ситуаціях. Таким чином, для того, щоб об'єктивно 
охарактеризувати та швидко перевірити виробничо-фінансову діяльність 
підприємства, а також дізнатись законність, правдивість і доцільність госпо-
дарських результатів, дати оцінку стану бухгалтерського обліку, можна 
застосовувати в аудиторській діяльності метод контролю “експрес-аудит”, 
що проводиться методом тестування і здійснюється кваліфікованими, 
незалежними аудиторами чи аудиторськими фірмами, котрі повинні дотри-
муватися етичного кодексу під час перевірки кожного підприємства [1]. 

Тому вираз “експрес-аудит” означає вид аудиту, який є найбільш 
затребуваний підприємствами малого бізнесу. Він передбачає індивідуальні 
методи перевірки і дозволяє здійснити аудиторську перевірку бухгалтерсь-
кого, податкового обліку та звітності в найкоротші терміни (до 5 днів) з 
мінімальними витратами для власника [2]. 

Зміст цього методу полягає в тому, що до початку чи після проведення 
документальної перевірки аудитор ставить питання (завчасно підготовлені 
залежно від поставленої цілі аудиту) керівнику, працівникам бухгалтерії, 
спеціалістам підприємства, фіксуючи водночас отримані відповіді в 
розроблену форму. Окрім даних відповідей, аудитор також фіксує виявлені 
недоліки та порушення. Неоднозначні відповіді, які є отримані під час  
тестування, помічаються відповідним значком і піддаються повторному 
аналізу: документальному або фактичному.  

Для того, щоб отримати об'єктивні та достовірні відповіді в ході 
експрес-аудиту аудитору потрібно переконати керівника та спеціалістів 
підприємства в тому, що виключно правдива інформація може допомогти 
об'єктивно охарактеризувати виробничо – господарську діяльність підпри-
ємства, а також що перевірка проводиться тільки в інтересах підприємства 
для того, щоб попередити негативні подій, які можуть статися з підпри-
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ємством через неправильно заповненні документи, недостатній рівень 
кваліфікації працівників чи їхню неуважність або ж недбалість, тощо [1]. 

Таким чином, експрес аудит може включати: характеристику стану 
бухгалтерського і податкового обліку; виявлення ймовірних податкових 
ризиків; характеристику організації документообігу підприємства; провірку 
правильності заповнення всіх форм звітності [3]. 

Найбільш доцільно та ефективно використовувати експрес-аудиторсь-
ку перевірку в таких ситуаціях, рис.1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Випадки коли слід використовувати експрес-аудит 
 

За підсумками методу “експрес-аудит” аудитори розробляють ауди-
торський звіт, в якому  знаходиться список знайдених недоліків, рекоменда-
ції щодо усунення та оптимізації роботи підприємства. Цей звіт є виключно 
для внутрішнього користування та розробляється для керівників підпри-
ємства та відповідальних працівників внутрішніх підрозділів [3]. За допомо-
гою цього звіту можна оцінити і встановити слабкі та сильні сторони в 
системі бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. Проведення 
експрес-аудиту в чіткій послідовності за розділами плану та поставлених 
питань дозволяє зафіксувати істотні помилки, які не були помічені ауди-
тором під час документальних та реальних перевірок або були дослідженні 
системою внутрішньогосподарського контролю [1]. 

Переваги експрес-аудиту:  
– стислі терміни виконання робіт (від 2 -5 днів);  
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– обмежений набір необхідних документів;  
– невелика вартість;  
– невелика кількість аудиторів, зайнятих на проекті (від 1 чол.).  
Недоліки експрес-аудиту:  

– експрес-аудит не підходить для великих фірм;  
– висновок щодо надійності фінансової звітності аудитор дає висо-
кий, але не абсолютний. 

 Метод “експрес аудиту” дозволяє сформулювати основні проблемні 
напрямки і критичні точки для подальшого функціонування з ціллю їх 
усунення. Іншими словами, аудит – це об’єктивна перевірка фінансової 
звітності суб'єктів підприємницької діяльності, який є дуже важливим в 
умовах ринку, де ніхто в діловому світі не сприйматиме серйозно звітні дані 
підприємців, які не підтверджені аудиторським висновком [3]. 

Отже, перевірка за методом “експрес-аудит” корисна не тільки для 
швидкого встановлення становища фінансово-господарської роботи підпри-
ємства, але і для підвищення кваліфікації працівників та інших спеціалістів 
економічного сектору. Аудитор, отримуючи неоднозначну відповідь на своє 
запитання, під час перевірки коментує та дає рекомендації щодо оформ-
лення (врахування) того чи іншого об'єкту обліку згідно з нормативних 
документів і законодавчих актів. Тобто, цей метод з інформаційної точки 
зору є ефективнішим для компанії, ніж будь-які інші семінари для 
персоналу [1]. 
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АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ  
ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

 
Організація обліку та аудиту розрахунків з кредиторами має страте-

гічне значення для підприємств будь-якої галузі та форми власності. Ре-
зультати цього процесу безпосередньо впливають на фінансову стійкість, 
базу оподаткування підприємства, досягнення пріоритетних цілей його 
розвитку та забезпечення конкурентоспроможності, прибутковості госпо-
дарської діяльності. 

Господарська діяльність кожного підприємства вимагає належного 
керування та забезпечення ефективності, що є можливими за допомогою 
належного господарського контролю. Внутрішній аудит, як один із видів 
внутрішньогосподарського контролю, являє собою незалежну діяльність 
суб'єкта господарювання спрямовану на перевірку та оцінку його діяль-
ності в інтересах керівництва [1, c.383]. Об’єктами аудиту виступають усі 
напрями діяльності підприємства, зокрема, розрахунки з постачальниками. 

Метою аудиту розрахунків з постачальниками є встановлення пра-
вильності ведення обліку таких розрахунків, підтвердження законності 
виникнення дебіторської і кредиторської заборгованостей, їх достовірності 
та реальності погашення на підставі показників фінансової звітності 
відповідно до чинного законодавства. 

Джерелами інформації аудиту розрахунків з постачальниками і під-
рядниками є: наказ про облікову політику підприємства, договірна доку-
ментація на постачання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт і 
послуг, первинні документи щодо обліку розрахунків, а також документи, 
що підтверджують надходження, оприбуткування товарно-матеріальних 
цінностей, одержання послуг, акти звіряння та інвентаризації розрахунків, 
Головна книга, аудиторські висновки, дані внутрішнього контролю та інша 
документація, що узагальнює результати контролю, фінансова звітність 
тощо. 

План та програма проведення аудиту розрахунків з постачальниками 
будуються з урахуванням результатів перевірки системи внутрішнього 
контролю. Перший етап проведення аудиту за розрахунками з постачаль-
никами – правова оцінка договорів з позицій чинного законодавства. 
Необхідність проведення даної процедури зумовлена тим, що в залежності 
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від правової форми та умов договору розрізняються і варіанти відобра-
ження в обліку операцій з постачальниками. 

Важливим елементом аудиту розрахунків з постачальниками є пере-
вірка правильності застосування цін, націнок, знижок, надбавок та визна-
чення ПДВ, для чого аудитор складає звірку цих даних з договорами та 
інструкціями про порядок їх розрахунку. На розміри платежів впливають 
умови доставки, виконання яких також слід контролювати. Аудитор також 
контролює повноту компенсації постачальниками витрат по самостійній 
доставці матеріальних цінностей, при транспортуванні продукції власним 
транспортом підприємства-покупця [2, c. 94].  

При перевірці обліку розрахунків з постачальниками аудитору 
необхідно оцінити якість первинної інформації, що надходить у систему 
бухгалтерського обліку. Пов'язано це з тим, що практично всі документи 
щодо такої інформації надходять на підприємство ззовні, збільшуючи 
внутрішньогосподарський і контрольний ризики при проведенні аудиту.  

Ще одним етапом ефективного аудиту розрахунків з постачальниками 
є перевірка відображення в обліку даного виду розрахунків. Аудитор по-
рівнює дані журналу 3 і відомості аналітичного обліку 3.3 з реєстром 
операцій за розрахунками з постачальниками, реєстрами з податкового 
кредиту, даними декларації з ПДВ, звіряє дані цих документів з даними 
первинних документів. 

У процесі перевірки підприємства аудитор складає робочі документи, 
котрі слугують основою для формування аудиторського висновку. Тому, 
саме Реєстр перевірки договорів з постачальниками та підрядниками 
відображає оцінку правильності, об'єктивності, точності складання догово-
рів поставки та їх відповідність обліковим даним. Реєстр виявлених пору-
шень у договорах купівлі-продажу складається у разі виявлення невідпо-
відності договорів купівлі-продажу чинному законодавству.  

Аудиторська перевірка розрахунків з постачальниками є важливим 
елементом у системі господарського контролю. Своєчасний аудит забез-
печує формування повної та достовірної інформації про стан розрахунків з 
постачальниками за одержані матеріальні цінності, виконані роботи та 
надані послуги, необхідної користувачам фінансової звітності для 
управління та розвитку підприємства. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ: 
ЗАПОЗИЧЕННЯ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

Україна переживає нелегкий етап становлення та розвитку своєї еко-
номіки. Так як аудит є однією з основних форм економічного контролю, то 
його якісне виконання має великий вплив на економіку в цілому. Слід 
зауважити, що дослідження свідчать про існування проблеми низької якос-
ті аудиторських послуг, недостовірності інформації, наданої аудиторсь-
кими висновками, що негативно впливає не тільки на підприємства, що 
перевіряються, а й на економічне становище держави загалом [2, c.52]. 
Стабільний розвиток економіки багатьох європейських та інших зарубіж-
них країн (зокрема США) зумовлений у великій мірі ефективністю системи 
аудиторського контролю, який сприяє низькому рівню банкрутств суб’єк-
тів господарювання. З цієї причини аналіз та запозичення досвіду у віт-
чизняну практику є надзвичайно актуальним питанням для України. 

Вивченню проблемних аспектів і методів їх вирішення щодо 
контролю за діяльністю аудиторів та формування аудиторських висновків 
присвячено низку праць зарубіжних та вітчизняних науковців, зокрема 
М.Д Білика, Ф.Ф Бутинця, М.Т. Білухи, М.І. Бондаря, Н.І. Дорош, Л.П. Ку-
лаковської, О.А. Петрик та багатьох інших [4, c.12]. Однак сьогодні вітчиз-
няна економіка потребує ефективної системи контролю за аудиторською 
діяльністю, що передбачає пошук нових рішень та реформ. 

У світовій діяльності існує декілька моделей побудови системи 
нагляду за якістю надання аудиторських послуг. Сутність цих моделей 
наведено в табл.1. 

Таблиця 1 
Моделі побудови системи контролю за якістю аудиторських послуг 

США, Великобританія Австралія, Голландія, 
Італія Німеччина 

Нагляд здійснює 
суспільна організація за 
дорученням держави. У 
США такою є Комітет з 
нагляду за звітністю 
публічних компаній. 

Нагляд здійснює 
державний орган, який є 
елементом фінансової 
інституції, та контролює 

роботу біржових 
структур. 

Змішана модель, яка 
передбачає, що існуюча 
суспільна організація 

аудиторів та Аудиторська 
палата здійснює нагляд за 
професією аудитора, однак 

Аудиторську палату 
контролює незалежний 
державний орган. 
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Корисним для України може стати саме досвід Німеччини щодо 
питань контролю за якістю послуг професійних аудиторів, адже саме 
змішана модель дозволяє забезпечувати не лише державний контроль, а й 
контроль незалежних суспільних організацій. Схема контролю за профе-
сією аудитора в Німеччині наведена на рис.1.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Види контролю за аудиторськими послугами в Німеччині 

Контроль за професійною діяльністю аудиторів проводиться  у випад-
ку, коли існує підозра у неякісній роботі аудитора чи надійшла від клієнта, 
або з’явилось відповідне повідомлення в ЗМІ [1,c.55] . В таких випадках 
контролюючі органи можуть вживати наступні заходи: 

– виносити догану 
– призначати штрафи 
– звертатись до суду [5, c.188] 
Порівнюючи принципи роботи закордонних інститутів контролю за 

якістю аудиторських послуг з можливостями Аудиторської палати України 
та Спілки аудиторів України, перевага явно на користь перших. Тут велику 
роль відіграють декілька важливих чинників. По-перше, в Контрольно-
реєстраційній комісії АПУ входить всього 5 осіб, які мають контролювати 
більш ніж 2000 суб’єктів аудиту по всій країні. По-друге, для підвищення 

Види контролю за якістю аудиторських послуг Німеччини 

Контроль за здійсненням 
професії аудитора 

Контроль виконання замовлення 

аудитори та співробітники 
володіють необхідною 

кваліфікацією 

компанія регулярно проводить 
курси з підвищення кваліфікації в 

певній кількості годин 

рівень незалежності аудитора від 
замовника під час прийняття 

замовлення 

система внутрішнього контролю в 
аудиторській компанії є добре  

організованою 

контроль конкретної 
аудиторської перевірки, 
здійсненої аудиторською 

компанією 

здійснюється вибіркова 
перевірка, яку виконують 

фахівці-аудитори 

результатом перевірки не 
обов’язково мають бути санкції, 
а просто вказання на виявлені 

помилки 

у разі повторного виявлення 
застосовуються штрафні санкції 
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якості за контролем аудиторської діяльності необхідні значні фінансові 
вкладення, що прямо залежить від вартості аудиторських послуг [4, c.55]. 
А так як на сьогоднішній день існує значна конкуренція між аудиторсь-
кими фірмами та боротьба за клієнта, то підприємства, що займаються 
аудиторської діяльністю знижують ціну на свої послуги, тим самим 
приваблюючи клієнтів, але і занижуючи якість своїх послуг. 

Незважаючи на те, що для розвитку аудиту в Україні вже зроблено ду-
же багато, ще залишаються питання, від правильного, успішного вирішен-
ня яких залежить перспективи його подальшого розвитку [3, c.27]. Отже, 
першочергового роз’яснення потребує удосконалення законодавчого регу-
лювання аудиту в Україні; подальша розробка і впровадження національ-
них положень аудиту; поліпшення методики та організації аудиторських 
перевірок, їх якості та розробка оптимальної методики визначення вартості 
аудиту, аудиторських послуг, питання аудиторської етики, підготовки і 
підвищення кваліфікації аудиторів та інші. 

Система нагляду за професією аудитора України не відповідає 
вимогам Європейського Союзу та не може бути визнана у будь-якій країні 
світу, адже порушено основні принципи, а саме: принцип незалежності 
керування, принцип незалежного фінансування. Крім того, комітет з 
контролю якості не має достатніх ресурсів для проведення зовнішніх 
перевірок, на офіційному сайті АПУ постійно розміщено оголошення про 
пошук фахівців Комітету 

Для побудови системи нагляду за професією аудитора в Україні 
потрібно, щоб регулярному контролю якості аудиторських послуг 
підлягали всі аудиторські компанії. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА :  
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 
В Україні в сучасний час дуже частими є випадки пред’явлення до 

аудиторів (аудиторських фірм) скарг з боку клієнтів, та рішень 
правоохоронних органів (судів, прокуратури) про відшкодування збитків. 
МСА  встановлено, що аудитор перед замовником несе відповідальність  за 
свій висновок про фінансову звітність суб’єкта господарювання, за його 
формування і за висловлену думку про фінансові звіти. 

Аудитор не несе відповідальності за запобігання шахрайству або 
помилкам, достовірність і повноту звітності. За неналежне виконання своїх 
зобов’язань аудитор несе майнову відповідальність, визначену договором 
згідно з чинним законодавством [1]. 

Аудиторська фірма може нести відповідальність перед третіми осо-
бами, якщо позивач поніс збитки внаслідок того, що він звірився на введену 
в оману фінансову звітність. 

Незважаючи на відмінності в законодавстві, у всіх країнах, таких як: 
Австрія, Німеччина, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Іспанія, 
Швеція, Великобританія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Греція та 
Україна відповідальність аудиторів передбачена перед замовником та перед 
третіми сторонами, хоча в Австрії, Німеччині, Ірландії, Італії, Люксембурзі, 
Нідерландах, Іспанії, Швеції, Великобританії відповідальність перед треті-
ми сторонами передбачена в обмежених випадках. Крім того, треті сторони 
повинні довести, що постраждали безпосередньо внаслідок дій аудитора, 
який припустився помилки або недбало виконав свої обов'язки. 

Видатний американський учений і практик Роберт Монтгомері в книзі 
в розділі 18 “Відповідальність аудитора під час виконання інших замов-
лень” пише: клієнт може попросити аудитора висловити думку відносно 
найбільш відповідних прийомів ведення бухгалтерського обліку [2]. 

Відповідальність аудитора за дотримання нормативно-правових актів 
під час перевірки фінансових звітів установлюється МСА 250 “Врахування 
законів та нормативних актів під час аудиту фінансових звітів”. 

У ряді держав-членів ЄС повноваження затверджувати аудиторів нале-
жить Міністерству або іншому державному органу. Сума збитків, які дово-
диться погашати аудитору, обмежується законодавством або контрактом. 
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Відмінності також існують щодо можливостей суду обмежується законо-
давством. Діяльність обов'язкових аудиторів регулюється в країнах ЄС 
господарським законодавством або спеціальним законодавством про аудит. 
Зокрема у Данії, Ірландії, Люксембурзі, Нідерландах та Великобританії 
відповідальність обов'язкових аудиторів не підпадає під дію жодного спе-
ціального законодавства. 

Зазвичай в усіх країнах, за винятком Фінляндії та Франції, відповідаль-
ність аудитора перед підприємством, фінансова звітність якого підлягала 
аудиту, базується на контракті, укладеному між аудитором та підприємст-
вом. У Франції, виходячи з ролі, яку виконує обов'язковий аудитор у 
суспільстві, така відповідальність визначена законодавством і регулюван-
ням, а не контрактом. У Фінляндії аудитор в основному несе відпові-
дальність за Актом про аудит. 

У 14 країнах дозволено здійснювати аудит у формі товариства з об-
меженою відповідальністю, що дозволяє партнерам, які не брали участі в 
аудиті, не нести відповідальності за цивільним законодавством. Проте є 
винятки з цього правила. В Австрії офіційний представник аудиторської 
фірми є відповідальним, навіть якщо він особисто не брав участі в аудиті. В 
Іспанії партнери, які не підписували аудиторський висновок, також несуть 
відповідальність. Тільки в Ірландії всі партнери несуть відповідальність 
спільно. 

Слід зазначити, як правило, відповідальність несе аудитор-підприємець 
або фірма, яка здійснювала обов'язковий аудит, тому аудитор, при 
здійсненні аудиторської діяльності, повинен знати всі свої права та обов’яз-
ки і не керуватись особистими мотивами, відчувати всю відповідальність 
своєї роботи і забезпечувати максимально якісне надання послуг. Аудит 
потрібний як державі в цілому,  так і економічним суб’єктам зокрема, тому і 
необхідно розробляти політику його вдосконалення. Перспективним 
напрямком такого вдосконалення є покращення якості аудиту в Україні, що 
підвищить ступінь довіри до нього та дозволить вийти на міжнародний 
рівень. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Розвиток ринкових відносин, динамічні зміни фінансово-економіч-

ного середовища, формування нових економічних зв’язків між суб’єктами 
господарювання значно вплинули на систему фінансового контролю в 
Україні. Потреба у підтвердженні достовірності, об’єктивності та закон-
ності фінансової звітності для її користувачів зумовила виникнення  і 
подальший розвиток аудиту вУкраїні, як незалежної форми контролю, що 
набув значного поширення у світовій практиці.Незалежний аудит як спосіб 
перевірки та підтвердження даних фінансової звітності необхідний не 
тільки самому підприємству, але й його потенційним інвесторам, поста-
чальникам, кредиторам, акціонерам. 

Розвиток аудиторської діяльностів Україні почався з прийняттям 
Закону “Про аудиторську діяльність” 22 квітня 1993р. [3]. Проте, і на 
даний частака діяльність, перебуваючипід впливом економічного розвитку 
не єцілком адаптованою до сучасних умов, про що свідчать недоліки її 
функціонування.Для підвищення ефективності аудиторської діяльності в 
Україні, необхідно вирішити проблеми, які стоять на шляху її розвитку. 

Однією з основних таких проблем відзначають відсутність чітко 
регламентованих та затверджених стандартів аудиту. На даному етапі роз-
витку існує багато суперечностей, які зумовлені спробами наблизити заса-
ди аудиторської діяльності в Україні до міжнародних стандартів, не 
враховуючи конкретних національних особливостей та інтересів.  

Також проблемою є відсутність єдиної загальноприйнятої методики 
розрахунку цін на аудиторські послуги, через що існує певна недовіра до 
якості здійснення перевірок, адже не кожне підприємство взмозі оплатити 
послуги дорогого аудитора, тому виникають сумніви щодо відповідності 
ціни та якості. 

Відсутність жорсткого контролю за якістю роботи аудиторів з боку 
Аудиторської палати України та Спілки аудиторів України також є 
важливою проблемою, адже надає можливість деяким аудиторам неякісно 
виконувати роботу та видавати недостовірні висновки. 

Аудиторську діяльність необхідно здійснювати насамперед для по-
передження недоліків, зловживань, приховування витрат і доходів, 
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неправильного розподілу прибутків, навмисного їх присвоєння, а також з 
метою захисту інтересів користувачів від недостовірної інформації[2]. 

Для вирішення вищезазначених проблем можна навести такі напрями 
та перспективи розвитку аудиту в Україні: 

– - організацію контролю за якістю та об’єктивністю надання ауди-
торських послуг; 

– - розробка та вдосконалення відповідних методичних та правових 
засад; 

– - здійснення аудиту з використанням інформаційних систем та 
сучасних технологій. 

– - підвищення престижу аудиторської професії, надання впевненості 
у відповідності ціни та якості роботи аудитора; 

– - відміна неефективних елементів закордонних стандартів, які 
суперечать реальним потребам аудиторської діяльності в Україні. 

Впровадження незалежного аудиту в сферу підприємницької діяль-
ності має істотні переваги не тільки для самих суб’єктів господарювання, 
але й для держави, адже за рахунок здійснення незалежного аудиту 
відбувається: 

– -надходження додаткових коштів до бюджету за рахунок сплати 
аудиторськими фірмами податків; 

– - незалежність, конкурентна боротьба, професіоналізм аудиторів, 
що сприяє підвищенню якості перевірок; 

– - можливість вибору аудитора замовником [3]. 
Отже, надання ефективних незалежних аудиторських послуг є 

необхідним елементом функціонування ринкової економіки та запорукою 
ефективної діяльності будь-якого господарюючого суб’єкта. Детальніша 
розробка національних нормативів аудиту, покращення організації ауди-
торських перевірок та їх якості, врегулювання питання підготовки і під-
вищення кваліфікації аудиторів сприятиме укріпленню позицій та 
авторитету аудиту й аудиторської діяльності в Україні. 
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АУДИТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Важливою проблемою суб’єктів господарювання в умовах ринкової 

економіки є зростання дебіторської заборгованості, що зумовлене об’єктив-
ними і суб’єктивними факторами. Розрахунки з дебіторами пов’язані насам-
перед з фінансовими потоками, що надходять. Стан таких розрахунків в пев-
ний момент визначається сумою дебіторської заборгованості. З найскладні-
ших і найсуперечливіших питань щодо даної проблеми є проведення аудиту. 

Аудит дебіторської заборгованості є дійсно актуальним питанням, 
адже це стимулює підприємство до ефективної, регулярної та ретельної  
інвентаризації дебіторської заборгованості, а також до активного впро-
вадження конкретних заходів щодо стягнення заборгованості [1].  

Першочерговими завданнями контролю дебіторської заборгованості є 
наступні. 

– дотримання вимог діючого законодавства щодо розрахунків з дебі-
торами; 

– встановлення реальності дебіторської заборгованості та простро-
ченої заборгованості, за якою минув строк позовної давності;  

– перевірка своєчасності погашення, правильності списання а також 
достовірності відображення в обліку дебіторської заборгованості, 
залежно від прийнятого методу визначення реалізації продукції, 
товарів, послуг. 

Зрозуміло, що для проведення перевірки аудиторам потрібно опрацю-
вати достатньо великі обсяги бухгалтерських даних та інформації, що 
потребує багато часу та значних зусиль. Так як заборгованість є важливою 
складовою таких механізмів, як підприємство, установа чи організація, то 
необхідно приділяти важливе значення дослідженню цих категорій. 
Правильне прийняте рішення аудитора сьогодні має вирішальний вплив на 
перспективи розвитку, а також фінансовий стан підприємства, установи чи 
організації завтра [2]. 

Не менш важливою є проблема наявності простроченої заборгова-
ності. Внаслідок цього з’являються фінансові труднощі через недостатню 
кількість грошових коштів для придбання виробничих запасів та виплати 
заробітної плати, зростає ризик непогашення боргів і зменшення прибутку. 
В такій ситуації важливо визначити ступінь ризику несплати рахунків 
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покупцями, збільшити коло покупців з метою мінімізації втрат, контролю-
вати надходження готівки, вести політику стягнення боргів по заборго-
ваності, припинити дію договорів з покупцями, що порушують платіжну 
дисципліну тощо. 

Ймовірно, вищенаведені заходи дадуть можливість мінімізувати обся-
ги сумнівних боргів та уникнути їх перетворення на безнадійні. 

Існує ряд певних питань при проведенні аудиту заборгованості 
дебіторів, яким приділяється незначна увага, але які потребують негайного 
вирішення. Насамперед це: 

– застосування світових методик при аудиті національних підприємств, 
що не завжди доцільне  через відсутність необхідної інформації; 

– відсутність конкретної схеми деталізації і співвідношення видів 
дебіторської заборгованості у загальній їх структурі; 

– відсутність наукових і практичних розробок можливих форм 
бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, що надавало б 
якісну інформацію зовнішнім та внутрішнім користувачам (в тому 
числі і аудиторам) щодо розрахунків з дебіторами. В результаті це 
значно прискорило б процес проведення аудиторської перевірки; 

– особливості відображення в обліку довгострокової дебіторської 
заборгованості та оцінки поточної дебіторської заборгованості за 
товари, роботи і послуги [3, с.180-182]. 

Дебіторська заборгованість − надзвичайно важлива складова опера-
ційної діяльності підприємства, що має вплив на обсяг і структуру грошо-
вої маси, платоспроможність, швидкість обігу коштів тощо. Значне збіль-
шення даної заборгованості і її частки в поточних активах може свідчити 
про необачну кредитну політику підприємства стосовно покупців, збіль-
шення обсягу продажів або неплатоспроможність і банкрутство частини 
покупців. Підприємство ж може скоротити відвантаження продукції, що в 
результаті призведе до зменшення рахунків дебіторів. 

Довготривале неповернення боргів дебіторами викликає дефіцит 
грошових ресурсів, і, в свою чергу, знижує фінансову активність підпри-
ємства [4, с.283-286]. 

Ефективним фактором управління дебіторською заборгованістю є 
зменшення заборгованості не за рахунок зменшення обсягів реалізації 
товарів чи послуг, а за рахунок скорочення терміну її погашення. 

Можна зробити висновок, що важливим завданням регулювання  
грошових потоків є ефективне управління дебіторською заборгованістю, 
спрямоване на оптимізацію її обсягів та забезпечення своєчасної інкасації. 
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СОЦІАЛЬНИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ  
ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ  

 
В практиці сучасного суспільства значного поширення набуває со-

ціальний аудит, який розглядається в рамках концепції соціальної відпові-
дальності. Саме соціальна відповідальність є важливим елементом процесу 
утворення підприємств і невід’ємним атрибутом бізнесу, тому виникає 
необхідність оцінки діяльності підприємств стосовно дотримання прин-
ципів соціальної відповідальності шляхом проведення соціального аудиту. 

Соціальний аудит є специфічною формою контролю, яка набуває 
важливого значення у процесі гуманізації суспільства та усвідомлення 
його представниками факту залежності їх добробуту від діяльності чинних 
інститутів. 

Питання соціальної відповідальності бізнесу та соціального аудиту 
науковці розглядають в концепції взаємодії громадянського суспільства та 
бізнесу [3]. При цьому дію соціального аудиту в системі соціального 
партнерства ними простежується на трьох рівнях: соціально-генетичному, 
соціально-функціональному та інституціональному.  

Соціальний аудит – це спосіб всебічної та об'єктивної оцінки стану 
соціальних відносин на різних рівнях, що дозволяє виявити потенційні 
загрози погіршення соціального клімату, розкрити резерви розвитку 
людських ресурсів. Більш того, результати аудиторського обстеження – 
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добра предметна база для діалогу соціальних партнерів, який є єдиною 
альтернативою конфронтації. 

Іншими словами, соціальний аудит – інструмент регулювання соціо-
економічних відносин за допомогою добровільного соціального діалогу 
всіх сторін, зацікавлених в досягненні соціального консенсусу. 

Мазурик О.В. характеризує соціальний аудит як універсальну техно-
логію комплексної перевірки реального стану соціального об’єкта відпо-
відно до прийнятих стандартів, формальних норм та положень [2, с. 80]. 
Універсальність соціального аудиту науковець вбачає у можливості його 
застосування для вирішення різних завдань управлінської діяльності на 
різних рівнях: організаційному, галузевому, регіональному.  

На основі аналізу багатьох визначень соціального аудиту сформулю-
ємо власне визначення: соціальний аудит – це комплексна перевірка 
стану господарської діяльності підприємства на предмет дотримання 
принципів соціальної відповідальності, засіб вимірювання впливу 
підприємства на суспільство в цілому.  

Соціальний аудит у світовій практиці набув певного розвитку, а в 
нашій країні – це абсолютно нове явище. Виникнення соціального аудиту, 
насамперед, пов’язане з проблемами щодо порушення норм трудового за-
конодавства. На сьогодні в Україні немає належного законодавчого 
забезпечення, на базі якого має відбуватися соціальний аудит, у Законі 
України “Про аудиторську діяльність” поняття “соціальний аудит” взагалі 
відсутнє, а  Концепція формування національної моделі соціального 
аудиту знаходиться на стадії проектної розробки.  

Поділяємо думку науковців, які вважають, що для запровадження 
соціального аудиту у практику необхідно: розробити законодавчу базу 
функціонування системи соціального аудиту; відпрацювати правові 
механізми, спрямовані на оптимізацію управління соціальною підструк-
турою будь-якого рівня; подбати про підготовку фахівців соціального 
профілю високої кваліфікації, які володіли б технологіями соціальної діаг-
ностики, експертизи, розроблення соціальних проектів та їхнього впро-
вадження, контролювали реалізацію останніх та створити незалежні від 
держави та бізнесу як фінансово, так і організаційно організаційні струк-
тури, які могли б здійснювати соціальний аудит будь-якого рівня [1, с. 13]. 

Соціальний аудит за роллю в управлінні соціоекономічними проце-
сами розрізняють: внутрішній соціальний аудит (являється складовою 
частиною управлінського обліку, забезпечує аналітичною інформацією 
керівництво підприємства, галузі, регіону, національного господарства); 
зовнішній соціальний аудит (є складовою частиною соціоекономічної 
звітності, забезпечує інформацією не тільки керівництво підприємства, 
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галузі, регіону, національного господарства, але і зовнішніх користувачів, 
в тому числі соціальних партнерів). 

Розвиток соціального аудиту дозволить підвищити рівень соціальної 
відповідальності бізнесу та створить умови для попередження виникнення 
частини проблем екологічного та соціального характеру як на 
підприємствах, так і у суспільстві в цілому.  
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ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ 

 
В сучасних умовах розвитку економіки дуже важливе місце в системі 

управління суб’єктів господарювання займає бухгалтерський облік. При 
цьому зі зростанням рівня загальносвітової інформатизації зростає потреба у 
вдосконаленні методології бухгалтерського обліку та його автоматизації. 

Як відомо, діяльність підприємства базується на “трьох китах”: системі 
управління, його економічній системі і інформаційних технологіях, що 
використовуються в якості інструменту реалізації двох попередніх компонен-
тів. Центральною ланкою корпоративної інформаційної системи є економічна 
інформаційна система, основу якої становить бухгалтерська інформаційна 
система, де хронологічно і систематично накопичуються і обробляються дані, 
пов'язані з обліком, контролем, плануванням, аналізом і регулюванням, від 
яких, безумовно, залежить розвиток та ефективність економічної діяльності 
будь-якого підприємства. На основі цих даних формується інформація про 
хід роботи підприємства, розробляються пропозиції щодо встановлення 
причин відхилень і коригування результатів, здійснюється прогнозування 
ефективності політики управлінням підприємством. [1, с.25] 

Зважаючи на сучасні тенденції розвитку українського бізнесу актуаль-
ним постає питання впровадження в господарську практику інформаційних 
технологій і програмних систем для автоматизації основної підприємницької 
діяльності, яка має приносити прибуток. Від цього залежить майбутнє під-
приємства, його прибутковість та стратегія розвитку в цілому.  Відповідно до 
статистичних даних, в 2016 році майже 15% підприємств України ведуть 
неавтоматизований або частково автоматизований бухгалтерський облік, а 
тому проблема впровадження автоматизованих систем постає чи не 
найголовнішою в організації їх діяльності.  
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Однією з найбільш поширених проблем є вибір програмного забезпе-
чення, яке б найбільш повно відображало інформацію, сформовану за даними 
бухгалтерського обліку. У сучасних ринкових умовах господарювання на 
внутрішньому ринку України пропонується значна кількість бухгалтерських 
програм. Основними з них є такі: 

– 1С: Підприємство. Для автоматизації процесів управління діяльністю 
підприємства за сукупністю інформаційних потоків, алгоритмів 
обробки інформації, обумовлених обраною користувачем конфігу-
рацією. 

– Галактика. Для комплексного вирішення завдань управління, зокрема 
фінансами, логістикою, якістю продукції і т.п. 

– Бест. Для автоматизованої роботи зі звітною документацією. Здатна 
інтегрувати дані з будь-якої бухгалтерської програми з формами 
звітності встановленого зразка. 

– Парус. Для автоматизації облікових і управлінських завдань на малих 
і середніх підприємствах. 

– Інфін-Бухгалтерія. Для автоматизації обліку малих, середніх і великих 
підприємств, дозволяє вести бухгалтерський балансовий і позабалан-
совий облік будь-якої складності. 
Вдале впровадження комп'ютеризованої системи бухгалтерського об-

ліку прискорює інформаційні потоки в кілька, а іноді – і в десятки разів. А 
отже повнота, своєчасність і достовірність отриманої інформації дозволяє 
приймати правильні й ефективні рішення на різних рівнях підпри-
ємства [2, с. 248]. 

Незважаючи на велику кількість пакетів прикладних програм в Україні 
доцільним є проектування та реалізація нового програмного засобу з ураху-
ванням особливостей обліку на окремому підприємстві та згідно з базою 
Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, яке б мало всі 
характеристики для того, щоб забезпечити автоматизацію обліку на 
підприємствах різних галузей.  

Це можливо досягнути завдяки використанню новітніх технологій при 
розробці ПЗ, реалізації нових можливостей по адаптації до потреб кінцевого 
користувача, розвитку механізмів взаємодії з іншими програмними засобами, 
а також з міжнародними системами бухгалтерського обліку. 
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МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
ЄДИНОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ МЕРЕЖІ 

 
В сучасному глобалізованому світі важливе місце займає економіка, 

яка залежить від розумного управління різними її процесами. Важливу 
роль в цьому відіграє бухгалтерський облік, методологія якого старається 
не відставати від загальносвітових тенденцій автоматизації, оптимізації, 
інформатизації та інтернетизації. 

На сьогоднішній день існує безліч програм, що дозволяють проводити 
бухгалтерський облік: "1C: Бухгалтерія", "Турбо Бухгалтер", "Інтелект-
сервіс" (серія "БЕСТ"),"ФОЛІО" та ін [1]. 

Усі вони забезпечують в тій чи іншій мірі наступні можливості: 
– впорядкування інформаційних потоків: їх сортування, фільтрація, 
відбір за критеріями; 

– зниження ризику виникнення помилок; 
– підвищення оперативності бухгалтерського обліку; 
– менша затратність часу та ресурсів на ведення обліку [2]. 
Проте, враховуючи, що з розвитком постіндустріального суспільства, 

економіка все більше переходить в Інтернет, варто замислитись над 
відповідними процесами і для бухгалтерського обліку. 

На мою думку, в найближчому майбутньому цілком можливою стане 
також і реалізація схожої до соціальних бухгалтерської мережі для різних 
підприємств. Її впровадження з боку держави матиме ряд переваг як для 
неї самої, так і для економічних суб’єктів. 

Переваги для економічних суб’єктів: 
– гіпотетична БМ дозволить виконувати усі процеси бухгалтерського 
обліку що й існуючі на сьогодні відповідні прикладні програми; 

– можливість аналізу не лише даних власного підприємства, але й 
порівняння їх із деякими статистичними даними інших фірм, що 
змінюватимуться в режимі online; 

– можливість швидкого знаходження необхідної компанії з подаль-
шим аналізом її даних (залежно від ступеня відкритості) та потен-
ційного швидкого налагодження стосунків, для чого варто буде 
лише сформувати запит, ввівши необхідні дані, та надіслати його 
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потенційному партнеру, який у разі згоди дозаповнить запит, на 
основі якого буде сформовано договір, котрий залишатиметься 
лише затвердити; 

– можливість автоматичного пошуку усіх необхідних агентів, необ-
хідних для здійснення певного економічного процесу, залежно від 
критеріїв фірми-пошукувача; 

– можливість автоматичних розрахунків між фірмами у БМ (та 
оформлення відповідних документів) завдяки підключенню такої 
інформаційної системи до платіжної. У разі існування БМ, свої 
аккаунти матимуть і банки, з якими можна буде також оформлю-
вати договори співпраці; 

– можливість формування автоматичних проводок та усіх звітів в 
режимі online. 

Переваги для держави: 
– в першу чергу – виведення економіки з тіні, адже при правильному 
впровадження БМ, усі гравці ринку перейдуть у контрольоване русло; 

– легкість та оперативність ведення статистики; 
– точність прогнозів щодо економічних процесів підвищиться. 
Можна буде з легкістю коригувати прогнозовані показники на 
певний період, залежно від перебігу подій; 

– можливість контролювання фактично усіх операцій, що дозволить 
виявляти можливі корупційні схеми, або ж просто неефективних 
гравців на ринку (особливо актуально у фінансовій сфері в масш-
табах цілої країни); 

– збільшення частки безготівкових розрахунків; 
Недоліки та загрози:  
– необхідність настання відповідного рівня суспільної свідомості та 
фінансової грамотності, що не перешкоджали би ефективному 
впровадження БМ; 

– залежність від енергоживлення та необхідність постійного слідку-
вання за станом усієї необхідної інфраструктури; 

– можливість хакерських атак. 
Незважаючи на ряд недоліків, впровадження такої Бухгалтерської мере-

жі надала б досить багато можливостей для економічних суб’єктів, що ще 
більше сприяло би посиленню ефективної конкуренції та росту економіки. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ 
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 
В Україні до бюджетних установ належать підприємства та організа-

ції, основна діяльність яких повністю або частково фінансується за раху-
нок коштів бюджету на підставі кошторису доходів і видатків. Основним 
документом, який визначає правові принципи регулювання, організації, 
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 
Україні для всіх підприємств, установ та організацій незалежно від форм 
власності, є Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні” від 16.07.1999 р., № 996-ХІV [1]. 

Aвтомaтизовaнa системa бухгaлтерського обліку є однією зі склaдо-
вих глобaльної комп'ютерної системи в бюджетній сфері. Під чaс aвто-
мaтизaції обліку в устaнові, потрібно врaховувaти особливості бухгaл-
терського обліку бюджетних оргaнізaцій, тому що їх вплив може 
познaчитися нa ефективності використaння тієї чи іншої інформaційної 
системи. Сaме тому питaння щодо оцінювaння проблем тa перспектив 
інформaційних систем і технологій в обліку є досить вaжливим тa 
aктуaльним для будь-якої бюджетної устaнови. 

Aнaлізуючи ринок спеціaльних прогрaмних продуктів, зокремa, тих, 
які спрямовaні нa зaбезпечення системи упрaвління бюджетними 
устaновaми і ведення обліку в них, то укрaїнський ринок предстaвлений 
небaгaтьмa з них, a сaме: “СофтТAКСІ”(X-DOOR), “AБ-Системa”(“Офіс-
2000”), “Імпaкт” (“Aкцент-Бухгaлтерія”), “Бaлaнс-Клуб” (SoNet), 
“ТРAСКОсофт” (Trade Manager), GMS (Offise Tools), Глобaл Aудит 
(“Quasi+Бухгaлтерія”). Тaкож лідируючі компaнії-виробники цього 
прогрaмного зaбезпечення, стaли російські фірми-виробники прогрaм “1С: 
Бухгaлтерія” для бюджетних устaнов” тa “Пaрус-Бюджет”, що зaймaють 
нaйвищі позиції у рейтингу, оскільки хaрaктеризуються нaйвищим 
попитом серед користувaчів-бухгaлтерів бюджетних оргaнізaцій. 

Для ведення електронного обліку більшість бюджетних устaнов у 
сучaсних умовaх використовує прогрaмні додaтки, що негaтивно впливaє нa 
якість облікового процесу, a сaме: Microsoft Excel, Word, оскільки викорис-
тaння жодної із вкaзaних прогрaм, не дaє змоги зaбезпечити ведення 
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бюджетного обліку як цілісної, комплексної системи. Тaк, нa основі вико-
ристaння додaтків Microsoft Excel тa Word можнa зaбезпечити не більше, як 
виконaння окремих функцій, зокремa: формувaння aнaлітичних покaзників, 
документів, відобрaження господaрських оперaцій, плaнувaння доходів і 
видaтків, як окремих облікових оперaцій, a не як цілісної системи бухгaл-
терського обліку бюджетної устaнови [2, с. 90].  

Основними перевaгaми зaстосувaння сучaсних інформaційних технологій 
для aвтомaтизaції облікових процедур у бюджетних устaновaх є:  

1) обробкa тa збереження великої кількості однaкових у структурному 
плaні одиниць облікової інформaції;  

2) можливість здійснення вибірки необхідної інформaції з великої 
кількості дaних;  

3) достовірне і безпомилкове здійснення мaтемaтичних розрaхунків;  
4) оперaтивне отримaння дaних, необхідних для ухвaлення обґрунто-

вaних упрaвлінських рішень;  
5) бaгaторaзове відтворення дій. Більше того, використaння зaсобів 

aвтомaтизaції дaє змогу повністю вирішити проблему точності формувaння й 
оперaтивності зaбезпечення обліковою інформaцією держaвних службовців 
бюджетних устaнов для обґрунтовaного ухвaлення тa реaлізaції ефективних 
упрaвлінських рішень [3, с. 353; 4; 5, с. 232]. 

Ми впевнені, що для aвтомaтизaції бюджетного обліку при нaлежному 
дотримaнні основних вимог підприємствaми-виробникaми прогрaмних 
продуктів, дaсть змогу удосконaлити облікові процедури, підвищити якість 
бухгaлтерського обліку в бюджетних устaновaх тa сформувaти ефективну 
aвтомaтизовaну систему бюджетного обліку, використaння якої дaсть змогу 
успішно вирішити вaжливі приклaдні упрaвлінські зaвдaння (контроль 
нaявності і використaння бюджетних коштів тощо) й оптимізувaти облікову 
систему бюджетних оргaнізaцій Укрaїни. 

Отже, проблемa вибору конкретного прогрaмного продукту для зaбезпе-
чення ефективної aвтомaтизaції облікових процедур у бюджетних оргaнізaціях 
є вільною aльтернaтивною кожної бюджетної устaнови, персонaл якої повинен 
обов’язково врaховувaти особливості діяльності устaнови й інші вaжливі 
критерії для здійснення обґрунтовaного вибору нaйбільш відповідного 
прогрaмного зaбезпечення тa ефективного його використaння для aвтомaти-
зaції системи бюджетного обліку вітчизняних устaнов [6, c.258]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТООБІГУ МІЖНАРОДНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

 
Міжнародні перевезення – переміщення вантажів або пасажирів за 

допомогою будь-якого виду транспорту з пункту відправлення до пункту 
призначення, які знаходяться на територіях різних країн або на території 
іноземної країни.  

Міжнародні перевезення вантажів забезпечуються морським, річковим, 
залізничним, повітряним, автомобільним, трубопровідним транспортом.  

Особливістю міжнародних перевезень є те, що при відправленні 
вантажу, як правило, керуються законодавством країни відправлення, а 
при його видачі в кінцевому пункті – законом країни призначення. 

Правове регулювання відносин, які виникають із здійснення 
міжнародних перевезень, має певну специфіку: 

 1. Регулювання міжнародних перевезень здійснюють міжнародні 
організації та, відповідно їх найважливіші умови визначені в міжнародних 
угодах – транспортних конвенціях. Угоди містять уніфіковані матеріально-
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правові норми, необхідні для врегулювання суперечок, що найчастіше 
виникають при морських та автомобільних міжнародних перевезеннях.  

2. Норми конвенцій про міжнародні перевезення є імперативними 
(тобто вони не допускають вибору, їх необхідно обов’язково дотриму-
ватись).  

3. Специфіка регулювання міжнародних перевезень може виявитися у 
відображенні норм міжнародних договорів у національному законодавстві 
без попередньої ратифікації, підписання або ж приєднання до них. 

Міжнародні організації, що регулюють питання організації автомо-
більних перевезень: Комітет із внутрішнього транспорту (КВТ) Євро-
пейської економічної комісії (ЄЕК) ООН, Міжнародний союз автомо-
більного транспорту (МСАТ) тощо. 

Для документального оформлення міжнародних перевезень викорис-
товуються документи, що визначають взаємовідносини сторін і супро-
воджують вантаж. 

До міжнародної транспортної документації належать: 
– міжнародна транспортна документація у сфері перевезень вантажів 
та пасажирів; 

– міжнародна транспортна документація у сфері транспортно-експе-
диторських послуг. 

Підставою для здійснення міжнародних перевезень вантажу, пасажи-
рів, багажу у міжнародному сполученні є наступна транспортна докумен-
тація: міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR); книжка між-
народного дорожнього перевезення (МДП). 

Міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) містить відомості 
щодо місця, дати складання; імені та адреси відправника; імені та адреси 
транспортного агента; місця і дати прийняття вантажу до перевезення та 
місця його доставки; імені та адреси одержувача; прийнятого позначення 
характеру вантажу і типу його упаковки та, у разі перевезення небезпечних 
вантажів, їх загальноприйнятого позначення; кількості вантажних місць, їх 
особливої розмітки і номера; ваги вантажу брутто, кількості вантажу; 
пов'язаних з перевезенням витрат (вартість перевезення, додаткові витрати, 
мито і митні збори, а також інші витрати з моменту укладення договору до 
здавання вантажу); інструкції, необхідні для проходження митного 
контролю; вказівки, що перевезення провадиться згідно з вимогами, 
встановленими Конвенцією про договір міжнародного автомобільного 
перевезення вантажів. У разі потреби CMR містить дані щодо заборони 
перевантаження вантажу; витрат, які відправник приймає на свій рахунок; 
суми накладеного на вантаж платежу, що підлягає відшкодуванню при 
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здачі вантажу; заявленої вартості вантажу та суми додаткової цінності його 
при доставці; інструкції відправника перевізнику про страхування ван-
тажу; додаткові терміни виконання перевезення; перелік документів, 
переданих перевізнику. 

Відправник зобов’язаний до початку перевезення долучити до наклад-
ної або надати в розпорядження перевізника всі необхідні документи та 
потрібну інформацію для виконання митних та інших формальностей. 

Перевізник є відповідальним за вантаж з моменту підписання наклад-
ної CMR та до моменту його передачі вантажоодержувачу. 

Книжка МДП (CARNET TIR) є документом гарантії доставки товару 
до митниці призначення та сплати митних зборів та платежів за товар в 
разі його не доставки. Власником книжки МДП в Україні може бути 
юридична або фізична особа, допущена до перевезень на умовах Конвенції 
міжнародного дорожнього перевезення Державною митною службою 
України та яка набула право користування книжкою МДП у Асоціації 
міжнародних автомобільних перевізників України. 

Завдяки своєму географічному розташуванню Україна має надзви-
чайно високий рейтинг для транзитних перевезень вантажів. Проблема 
полягає у відсутності транспортних магістралей, що відповідають вимогам 
світових стандартів. Для успішного розвитку сфери міжнародних транс-
портних перевезень Україні необхідно покращити стан доріг до того рівня, 
який відповідав би вимогам світових стандартів. 
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