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1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО,
УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО
ОБЛІКУ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Андрусів Н. І.,
студ. гр. ОА-33,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Лемішовська О.С.,
к.е.н., асистент кафедри обліку та аналізу
СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ
НОВАЦІЙ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
Динамізм та непередбачуваність розвитку сучасної економіки
об’єктивно висувають необхідність фінансової підтримки розвитку
малого підприємництва. Цей сектор економіки в змозі створити нові
робочі місця, розширити зайнятість населення, наповнити місцевий
бюджет за рахунок сплати єдиного податку.
В Україні тривалий час проходять дискусії щодо шляхів
реформування спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого
підприємництва. Деякі фахівці пропoнують взагaлі скaсувати спрoщену
систeму опoдаткування, інші ж, навпаки, зберегти існуючий порядок
спрощеного оподаткування та розширити перелік суб’єктів малого
пiдприємництвa, нa яких поширюється дія спрoщеної системи
опoдаткування. Прийняття Податкового кодексу України та нововведень,
які набули чинності з 1 січня 2015 року, що стосуються спрощеної
системи оподаткування, дозволяють стверджувати, що діюча спрощена
система має багато суперечностей та потребує подальшого
вдосконалення.
Суть спрощеної системи оподаткування полягає у тому, що
підприємці сплачують єдиний податок, який замінює частину інших
податків і зборів, найважливішими з яких є податок на прибуток, податок
на доходи фізичних осіб та ПДВ, а також так званих «спрощенців»
зменшили з 6-ти до 4-ох груп [1].
До першої групи належать підприємці, які здійснюють виключно
роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках або
здійснюють господарську діяльність по наданню побутових послуг
населенню при цьому не використовують працю найманих працівників.
Обсяг доходу – до 300 тисяч гривень на рік. Ставка – до 10% мінімальної
заробітної плати.
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Другу групу становлять підприємці, які здійснюють господарську
діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного
податку або населенню, здійснюють виготовлення або продаж товарів,
діяльність у сфері ресторанного господарства при цьому кількість
найманих працівників – до 10 чоловік. Обсяг доходу – до 1,5 мільйона
гривень. Ставка – до 20% мінімальної заробітної плати.
До третьої групи належать фізичні особи-підприємці та юридичні
особи, в яких обсяг доходу – до 20 мільйонів гривень, а ставка податку –
2% доходу за умови окремої сплати ПДВ; 4% доходу за умови включення
ПДВ до складу єдиного податку.
Четверту групу складають сільгоспвиробники, в яких доля
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній рік дорівнює
або перевищує 75%. Обіг коштів та кількість найманих працівників
необмежена. Ставка оподаткування залежить від виконуваних робіт.
На перший погляд позитивними моментами нововведень у
спрощеній системі оподаткування є: створення сприятливих умов для
суб’єктів мікро- та малого бізнесу, збільшення максимального розміру
доходу за рік (наприклад, для суб’єктів 1 групи він зріс з 150 до 300 тисяч
гривень), звільнення від сплати інших податків, простота та не
обов’язковість ведення обліку, не обмеженість у співпраці з юридичними
особами та у кількості найманих працівників (для третьої групи), для
четвертої групи встановлений фіксований сільськогосподарський
податок.
Оскільки нововведення відносно недавно набули чинності, то у них
присутні ряд недоліків:
1) Порушення
конкуренції,
оскільки
через
різні
умови
оподатковування діяльності платник податків на загальній системі не
може за інших рівних умовах конкурувати з спрощенцем.
2) Недостатня деталізація обліку діяльності призводить до
використання цієї системи у цілях збуту контрабанди або у інших
незаконних фінансових операціях.
3) Обмеження у прийняті на роботу працівників.
4) Штрафні санкції за несвоєчасне подання податкової декларації
становлять від 170 до 1020 грн.
Розвиток малого підприємництва відіграє значну роль в економіці
України, оскільки він впливає на економічне зростання, стимулює
прискорення науково технічного прогресу, сприяє наповнення ринку
товарами необхідної якості та забезпечує працездатне населення
робочими місцями, тому на сьогодні основним завданням податкової
реформи є здійснення такої політики, яка б забезпечувала створення
сприятливого середовища для здійснення діяльності малими
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підприємствами, а також скасувала зовнішні та внутрішні обмеження
щодо їх розвитку, чим і зумовлюється для них функціонування
спеціальних податкових режимів.
Література
1. Податковий Кодекс України № 2755-VI від 2 грудня 2010 р. (зі
змінами і доповненнями від 10.09.2015 р.).

Атаманчук О.Р.,
студ. гр. ЕОАм-21,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Хом’як Р. Л.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА
ВИРОБНИЦТВО НА ПП «МАГНОЛІЯ 2006»
Підприємства, незалежно від форм власності та виду економічної
діяльності, потребують якісного інформаційного забезпечення для
прийняття управлінських рішень. Для збору такої інформації необхідно
забезпечити налагоджену систему – систему управлінського обліку.
Управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання,
накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що
використовується менеджерами різних рівнів управління підприємством,
для планування, оцінки, контролю і регулювання його діяльності,
прийняття стратегічних, поточних і оперативних рішень [1, c.12].
Відомості про види витрат, їх обсяги і динаміку становлять
інформаційну базу прийняття рішень щодо формування асортименту
продукції, обсягів діяльності, управління запасами, ціноутворення тощо.
Процес впровадження управлінського обліку на ПП «Магнолія 2006»,
що належить до видавничої сфери, має складний і комплексний характер,
та складається з п’яти етапів (рис.1).
Перший етап передбачає проведення аналізу усіх бізнес-процесів
підприємства та оцінку усіх господарських операцій та їх складових. Такий
аналіз дозволяє змоделювати і вдосконалювати процеси з метою
налагодження системи внутрішнього контролю, документообігу та
інформаційної взаємодії, а також підвищити прозорість і ефективність
підготовки управлінської звітності [3, c. 54]. На «Магнолія 2006» бізнеспроцесами можна вважати друк підручників, наукових збірників,
посібників для методичних розробок, надання палітурних та верстальних
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Етап 1. Оцінки чинників, які визначають побудову системи управлінського обліку
Етап 2. Розробка моделі організації управлінського обліку
Етап 3. Формування управлінської інформації
Етап 4. Створення управлінського плану рахунків
Етап 5. Розробка управлінської звітності

Рис. 1. Етапи впровадження управлінського обліку витрат на
виробництво на ПП «Магнолія 2006»
послуг. Основним чинником формування вартості бізнес-процесів на
цьому етапі є розмір понесених витрат на виробництво.
Другий етап полягає у формуванні конкретних принципів, правил і
практик, що застосовуються підприємством при складанні та поданні
управлінської звітності. Підприємству рекомендується створити
Положення про управлінську облікову політику ПП «Магнолія 2006», у
якому слід відобразити порядок обліку витрат на виробництво та зазначити
розподіл відповідальності за ведення їх обліку на підприємстві [2, c.47].
На третьому етапі формується управлінська інформація. Джерелами
управлінської інформації на ПП «Магнолія 2006» можуть бути керівники
та працівники, інформаційні системи, довідники, документи тощо. Значну
увагу при впровадженні управлінського обліку витрат на виробництво
продукції варто приділити роботі з бухгалтерськими звітами, актами
ревізій та аудиторських перевірок
Четвертий етап передбачає створення управлінського плану
рахунків. Для ПП «Магнолія 2006» найкращою є інтегрована система
побудови плану рахунків, оскільки вона дозволить гармонізувати
фінансовий та управлінський облік на підприємстві. До робочого плану
рахунків підприємства потрібно додати наступні субрахунки:
23.1. Виробництво книжкової продукції, 23.2. Виробництво листівок,
23.3. Виробництво проспектів тощо. За кожним з цих рахунків необхідно
впровадити субрахунки третього порядку з метою ведення управлінського
обліку витрат на виробництво продукції у розрізі замовників.
На п’ятому етапі необхідно затвердження організаційного порядку
аналітично-облікової підтримки процесу управління з метою забезпечення
інформаційних потреб користувачів. Основним документом управлінської
звітності щодо витрат виробництва для ПП «Магнолія 2006» при цьому
буде Звіт про виконання замовлень.
На нашу думку, поступове виконання вищезазначених рекомендацій
дозволить створити на ПП «Магнолія 2006» повноцінну систему
управлінського обліку для забезпечення ефективного управління
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витратами на виробництво, що дозволить покращити роботу підприємства
із імовірним підвищенням його прибутковості у майбутньому.
Література
1. Партин Г.О. Управлінський облік: Навч.-метод.посібник /
Г.О. Партин, А.Г. Загородній, А.І.Ясінська, Львів: Видавництво Львівської
політехніки, 2013. – 280 с. 2. Управлінський облік: навч. посіб. / За ред.
М. Домбровського - К.: КНЕУ, 2008. – 235 с. 3.Сопко В.В. Бухгалтерський
облік в управлінні підприємством: навч. посіб. / В.В. Сопко – К. КНЕУ,
2006. – 526 с.

Барабаш Т.А.,
студ. гр. ОАсп-21,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Лемішовська О.С.,
к.е.н., асистент кафедри обліку та аналізу
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
В сучасних ринкових умовах господарювання, що вимагають
докорінних змін у функціонуванні господарського механізму та
гармонізації інтересів усіх зацікавлених сторін, від того, наскільки
ефективно використовуються наявні засоби праці, від їх відповідності
сучасному етапу розвитку науково-технічного прогресу, залежать загальні
результати роботи підприємств, створення принципово нових підходів до
управління ними загалом та основними засобами зокрема. Сучасний етап
розвитку підприємств характеризується повною відсутністю або нестачею
власних обігових коштів, низькою ліквідністю активів, застарілою
матеріально-технічною базою, на утримання якої витрати перевищують
наявні прибутки, та, звичайно, недосконалою законодавчою базою, що в
тій чи іншій мірі регламенту їх діяльність. Саме тому особливо
актуальними є дослідження проблемних питань обліку основних засобів
підприємств.
Однією з проблем обліку основних засобів є відображення первинної
облікової інформації про наявність, рух, капітальний ремонт та інші
операції в численних спеціалізованих регістрах. У результаті прийняття
П(С)БО 7 «Основні засоби» [1] окремі графи типових форм первинних
документів з їх обліку втратили свій зміст і на підприємствах не
використовуються. Це, наприклад, такі реквізити, як код норми
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амортизаційних відрахувань, норми амортизаційних відрахувань, джерело
придбання (фінансування), дата початку оплати за основні засоби. Разом з
тим окремі показники, наявність яких передбачено П(С)БО 7 «Основні
засоби», виявилися поза реєстрацією в типових формах первинного обліку.
Отже, необхідно ввести додаткові показники в окремі первинні документи
й регістри аналітичного обліку основних засобів, а саме: строк корисного
використання основних засобів; справедлива вартість; дата й сума
дооцінки або уцінки об’єктів; метод нарахування амортизації; ліквідаційна
вартість; сума ПДВ, сплачена у зв’язку з надходженням об’єкта.
У діяльності підприємств виникає проблема пов’язана з нарахуванням
амортизації основних засобів, а саме визначення строку корисного
використання. Надана свобода в цьому питанні призводить до того, що для
однакового об’єкта на різних підприємствах такий строк може суттєво
відрізнятись. Дослідження процесу нарахування амортизації в інших
країнах свідчить, що прогресивним підходом є законодавчий поділ
основних засобів на групи із встановленням строків корисного
використання.
Традиційним і найбільш методично розробленим способом оцінки в
національній обліковій практиці є відображення основних засобів за
первісною вартістю, яка складається з фактичних витрат на їх виробництво
і придбання. Проте при оцінці основних засобів в умовах інфляційних
процесів застосування первісної вартості може привести до негативних
наслідків. Навіть за умов незмінних цін, потенціал основних засобів не
залишається незмінним, оскільки скорочується строк їх служби, вони
стають морально застарілими. Основні засоби, які придбані в різний час і
мають однакові характеристики, матимуть різну вартість. А проведення
постійних переоцінок збільшує витрати підприємства, що в кінцевому
результаті впливає на його фінансовий результат.
До основних проблем, що виникають в процесі оцінки за
справедливою вартістю основних засобів, можна віднести: відсутність в
Законі України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні” методичних положень обґрунтованого визначення
вихідної оцінки основних засобів, що є досить важливим, використання
поняття „справедлива вартість” в П(С)БО 7, оскільки ринкові ціни не
можна назвати справедливими, так як вони не можуть бути одночасно
справедливими і для продавця, і для покупця, врахування при виборі
об’єктивного методу оцінки основних засобів того, що не існує такої
оцінки, яка б задовольняла вимоги всіх без винятку користувачів
фінансової звітності [2].
Отже, підсумовуючи зазначимо, що процедура обліку основних
засобів є досить складною та суперечливою. Недоліки національного
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законодавства у сфері бухгалтерського обліку створюють перешкоди для
стандартизації та оптимізації їх обліку на підприємстві. Бухгалтерський
облік основних засобів потребує удосконалення в методико-організаційних
аспектах, а також узгодженості законодавчо-нормативних документів.
Література
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні
засоби»: Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290;
2. Власюк Г.В., Шляхи вдосконалення обліку основних засобів / Г.В. Власюк,
О.І. Зиміна // Держава та регіони. – 2008. – №4. – С. 32-36.

Бескід Н.А.,
студ.гр. ОА-41,
Національний університет « Львівська політехніка».
Науковий керівник - Ясінська А.І.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ
ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Роль та значення для створення раціональних та ефективних систем
управління на будь-якому підприємстві посідає концепція організації
управлінського обліку. Методика ведення та організація створення цього
виду обліку полягає у вирішенні управлінських завдань, метою яких є
збір інформації для внутрішніх користувачів щодо прийняття
обґрунтованих управлінських рішень. Проте бажання запровадити
управлінський облік є недостатнім для здійснення бажаного наміру,
адже є певні перешкоди в організаційних заходах щодо його
впровадження.
Однією з типових проблем у функціонуванні системи управлінського
обліку на українських підприємствах є невизначеність до
кваліфікаційних вимог спеціалістів, що відповідають за його постановку
та ведення [1, c.63]. Адже особа, яка не має організаторських здібностей,
не володіє аналітичними здібностями, не прагне бачити результат
майбутнього та без досвіду роботи хоча б аналогічних галузях лише
спотворюватиме сутність, вигляд і результативність системи
управлінського обліку. Також, для більшості людей сьогодення праця
перестала бути «заняттям для душі», а давно перетворилась на засіб
виживання. Зважаючи на такі умови, не може йти мова ні про високу
продуктивність, ні про ефективність праці.
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Запровадження системи мотивації на підприємствах, що враховує
дотримання інтересів як керівника, так і персоналу є вкрай необхідним
для успішного розвитку підприємства. У більшості випадків, керівники
завжди усвідомлюють, що необхідно спонукати людей працювати на
організацію, але при цьому вважають, що для цього достатньо простої
матеріальної винагороди. Іноді така політика буває успішною, хоча, по
суті, вона не завжди може бути вірна і правильна.
Варто зазначити, що на якість роботи працівника впливають різні
чинники – як мотивуючі, так і демотивуючі. Якщо причини демотивації
всередині компанії, то їх можна виявити і мінімізувати. Найскладніше,
коли демотивуючі фактори настільки глобальні, що не підлягають
контролю окремим підприємством. Питання демотивації на сьогодні в
українських компаніях стоять ще гостріше, ніж мотивації. Якщо
впроваджувати мотивацію зараз немає можливості, то принаймні
керівник повинен позбутися тих методів, які її вбивають.
Демотивація – це внутрішня розходженість, байдужість, апатія
співробітників, коли вони фізично присутні на робочому місці, але їхні
думки зайняті не роботою. Звісно, демотивовані люди погано працюють,
що завдає неминучих втрат бізнесу [2, c.93].
Складне економічне становище, політичні суперечки, проведення
АТО, мобілізація – вся ця негативна інформація наразі є найбільш
впливовим чинником демотивації персоналу для будь-якого бізнесу в
Україні. Цього достатньо, щоб люди почувалися дискомфортно і
тривожно. Ситуація стресова для всіх, і цей стрес не піддається
регулюванню і управлінню, що у свою чергу впливає на продуктивність
праці.
Для того щоб правильно вибудовувати мотиваційну політику в
системі управлінського обліку, керівнику зовсім необов'язково бути
психологом за освітою. Варто лише з’ясувати яким шляхом
вибудовуються відносини між співробітниками організації, чому
виникають конфліктні ситуації або, навпаки, як формується позитивний
соціально-психологічний клімат у колективі. Не варто забувати також,
що трудова мотивація працівників повинна бути як процес задоволення
ними своїх потреб і очікувань в обраній ними роботі, що здійснює
реалізацію їхніх цілей, погоджених з цілями і завданнями
управлінського обліку.
Отже, у сучасних умовах формування теоретичних, методологічних
та практичних аспектів підвищення мотивації трудової діяльності
персоналу здійснюються з метою створення різноманіття в
зацікавленості і привабливості робочої атмосфери та досягнення кращих
результатів на підприємстві. Це посприяє успішній роботі персоналу,
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зниженні демотивації та активізації розвитку управлінського обліку.
Індивідуальний мотиваційний механізм забезпечить високоефективність
праці персоналу та допоможе залишити робочий процес «на рейках».
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Зростання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, їх
інтеграція у світовий економічний простір зумовлює необхідність
вдосконалення та подальшого розвитку багатьох складових обліковоаналітичного забезпечення системи менеджменту підприємств, зокрема їх
облікової політики. Це питання заслуговує на детальне дослідження,
оскільки обґрунтована та правильно організована облікова політика є
запорукою успішного функціонування підприємства, забезпечення
надійності та достовірності його інформаційної системи. Формування і
реалізація облікової політики є тим інструментом, який дозволяє
власникам організувати бухгалтерський облік так, щоб максимально
задовольнити потреби внутрішніх так і зовнішніх користувачів в
інформації для прийняття ними обґрунтованих управлінських рішень.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» облікова політика - це сукупність
принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для
складання та подання фінансової звітності [1]. Формування облікової
політики відбувається на трьох рівнях: регіональному (міждержавному) –
тобто в межах об'єднань країн; державному – як сукупність процедур по
встановленню загальних принципів ведення бухгалтерського обліку в
країні; локальному - на рівні окремого підприємства.
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Не зважаючи на існування цілого ряду завдань, які стоять перед
обліковою політикою підприємства, її основною метою є забезпечення
організації бухгалтерського обліку на підприємстві як цілісної системи, яка
повинна охоплювати всі аспекти облікового процесу – організаційний,
методичний, технічний.
Без формування регламентуючого розпорядчого документа, тобто
Наказу про облікову політику, та його додержання, бухгалтерський облік
не відповідатиме принципу послідовності, а фінансова звітність не буде
зрозуміла користувачам.
Враховуючи важливість етапу формування облікової політики
підприємства виникає потреба вирішення деяких існуючих на сьогодні
недоліків, а саме:
- чинне бухгалтерське та податкове законодавство, на якому
ґрунтуються принципи, прийоми та методи бухгалтерського обліку, є
недосконалим в багатьох питаннях (відсутність єдиної встановленої
законодавством форми наказу про облікову політику, що призводить до
неоднозначного тлумачення його розділів, та відсутність єдиного
нормативного документу стосовно облікової політики підприємства);
- при формуванні облікової політики підприємства керівниками та
бухгалтерами присутній фактор ризику, оскільки рішення приймаються на
основі суб’єктивного судження;
- неможливість через механізм облікової політики підприємствами
вирішувати питання, які безпосередньо не входять до їх компетенції та не
врегульовані нормативними документами [2, с. 193].
Підприємствам слід розробляти облікову політику, орієнтовану на
максимальне зближення з принциповими положеннями міжнародних
стандартів та фінансової звітності. Облікова політика є також дієвим
механізмом оптимізації господарської діяльності підприємства [3]. При
цьому необхідно враховувати специфіку ведення господарської діяльності
підприємства та застосовувати системний підхід. Вирішення вище
наведених проблем можливе шляхом створення необхідних етапів
формування облікової політики, послідовність яких дозволила б
підприємствам відповідно до виду діяльності і згідно чітко встановлених
вимог законодавства забезпечити процес формування. Адже це непростий
процес, що вимагає наявності організаційних, технічних, кадрових
можливостей; він не закінчується після затвердження наказу про облікову
політику, а продовжується до моменту припинення діяльності
підприємства.
Переосмислення ролі та змісту облікової політики, як базового
інструменту організації бухгалтерського обліку сприятиме удосконаленню
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управління підприємством загалом та дозволить правильно зорганізувати
бухгалтерський обік, дотримуючись основних його принципів.
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НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ВІДПОВІДНО ДО УМОВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Не дивлячись на спроби трансформації бухгалтерських систем на
світовому рівні, що робляться міждержавними інститутами, на практиці
залишаються великі відмінності в системах бухгалтерського обліку і
формах звітності [3, c.18]. На міжнародному рівні існує велика
різноманітність способів й методів ведення обліку, а також форм «Звітів
про прибутки і збитки» підприємств. Для прикладу розглянемо дві
найбільш поширені моделі ведення обліку й звітності у світі: англоамериканську й французько-німецьку.
Англо-американська форма обліку базується на виробничій концепції
реалізованої продукції, а також її характерна риса полягає в тому, що
витрати класифікуються по функціях з виділенням: витрат на виробництво
проданої продукції, або ж «собівартості», витрат по розподілу, або
маркетингу, адміністративних витрат фінансової функції, інших витрат і
податків.На підставі такої моделі починають оцінювати управління по
функціях підприємств, співвідносячи витрати з реалізованою продукцією.
Основна мета фахівця – виявити причини поганого управління по функціях
в порівнянні їх з іншими підприємствами.
Французько-німецька форма звіту практикується на більшості
німецьких та французьких підприємств і достатньо поширена в західній
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континентальній Європі. В основі даної форми лежить концепція
виробництва, де за базу взята загальна продукція за даний рік. Витрати
класифікуються за походженням, що дозволяє виявити різні сальдо, такі,
як валова додаткова вартість, валовий експлуатаційний
прибуток,
експлуатаційний прибуток, поточний прибуток і чистий прибуток[3, c.19].
Крім відмінностей серед світових форм ведення бухгалтерського
обліку й звітності, сьогодні існують проблеми інтеграції українських
компаній на світовий ринок, одна з яких полягає в недоступності
інформації, яка розкривається у фінансовій звітності компаній для
іноземних партнерів.
Вихід України на міжнародні ринки, участь її у всіх міжнародних
процесах висуває необхідність переходу національної економіки на
систему фінансового обліку з використанням міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку[2, c.871].
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) - прийняті
Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими
визначено порядок складання фінансової звітності[1].
Поштовхом до впровадження МСФЗ в Україні стало прийняття
Кабінетом Міністрів України "Програми реформування системи
бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів".
Ця робота ведеться в Україні з січня 2000р.[2, c.871]. Дане впровадження
викликане тим, що українські стандарти не відповідали повною мірою
потребам сучасних користувачів фінансової звітності. Фінансова звітність,
складена згідно зМСФЗ, відповідає інтересам ринкової економіки та
великому колу користувачів.
Таким чином, МСФЗ сьогодні – це об’єктивна реальність, єдиний
підхід до ведення бухгалтерського обліку в усьому світі, що має велике
практичне значення для складання фінансової звітності.
Відірваність вітчизняного бухгалтерського обліку від світової
облікової практики виявилася ускладнюючим фактором для інтеграції
економіки України у світову економічну систему.[4, c.22]. Тому назріла
необхідність суттєво реформувати вітчизняну систему бухгалтерського
обліку до умов ринкової економіки.
Отже, вигоди країни виявляться не лише в прийнятності фінансової
звітності українських компаній іноземцями, але і в більшій ефективності
фінансового ринку всередині країни. Для того, щоб інформація про
українські компанії була доступна інвесторам та іншим зацікавленим
особам на світовому ринку, вона повинна відповідати міжнародним
стандартам, тому перспективним напрямком реформування національної
системи бухгалтерського обліку є встановлення порядку ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за єдиними
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правилами для всіх суб’єктів, які будуть відповідати вимогам міжнародних
стандартів.
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ВИТРАТИ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Роль витрат в управлінні підприємством настільки велика, що без
постановки на підприємстві необхідної системи їхнього обліку, планування
й регулювання неможливо оцінити вплив управлінських рішень на
ефективність функціонування підприємства загалом. Інформаційне
забезпечення процесу управління витратами реалізується за допомогою
системи бухгалтерського обліку, в якій, зокрема, калькулюється
собівартість продукції (послуг), акумулюється інформація про усі витрати
підприємства за їх видами, об’єктами, місцями виникнення тощо.
Вартість логістичних послуг залежить від різних факторів, що
визначають собівартість і формують їх ціну. Споживачі послуг насамперед
орієнтуються на найнижчі ціни та найвищий рівень якості обслуговування,
тому одним з основних завдань менеджерів є виявлення зайвих витрат, що
неможливе без їх правильного розрахунку, обліку, аналізу та планування.
До основних видів логістичних витрат відносять витрати: на
формування замовлень, на реалізацію доручень, на переговори з клієнтом,
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на реалізацію рекламацій, на фізичне переміщення товару, на заміну виробу,
на утримання запасів, на реалізацію замовлення тощо.
Кожна з цих категорій логістичних витрат поділяється на складові,
величини яких залежать від низки факторів. Наприклад, утримання запасів
містять такі складові, як: витрати замовлення, витрати утримання запасів у
дорозі, витрати утримання на складах та витрати вичерпання запасів. У
свою чергу, витрати утримання запасів на складі залежать від їх виду,
освітлення, обігрівання, акліматизації, чи фірма користується власними,
орендованими або громадськими складами [1, с. 108-112]. Витрати на
фізичне переміщення товару (транспортні витрати) охоплюють витрати на
оплату тарифів за навантажувально-розвантажувальні роботи і
транспортування товару усіма видами транспорту до місця їх використання,
враховуючи витрати зі страхування ризиків транспортування. На вартість
перевезення також впливають такі основні чинники, як: відстань
перевезення, маса (об’єм), час, вартість перевезення, вартість вантажу тощо
[2, с. 659-660].
Основну питому вагу у складі логістичних витрат складають
транспортні витрати, але питання їх взаємовпливу та взаємозалежності з
іншими витратами логістичної діяльності є малодослідженими. Недостатньо
досліджені й чинники, які безпосередньо впливають на формування
собівартості перевезення. Адже об’єктивна оцінка рівня транспортних
послуг вимагає врахування як реальних (облікових) складових витрат, так і
не облікових (прогнозованих, передбачуваних, ймовірних збитків тощо) [3].
Незалежно від поділу логістичних витрат вони прямо або непрямо,
явно або приховано впливають на фінансово-майновий стан підприємства.
Тому знання структури, рівня, чинників, які формують та регулюють
логістичні витрати, методики їх розрахунку та обліку є необхідною умовою
їх зменшення. При формуванні собівартості логістичних послуг та
ціноутворенні повинна відбуватися ідентифікація та оцінювання
логістичних витрат, яка передбачає: виявлення усіх науково-визнаних і
обґрунтування практично-необхідних складових логістичних витрат згідно
з їх класифікаційним поділом; аргументований порядок розрахунку усіх
елементів складових логістичних витрат та ідентифікація їх величин; облік
та аналіз слабо структурованих складових логістичних витрат підприємства;
оцінювання рівня логістичних витрат підприємства [4, с. 266-267].
Таким чином, визначення витрат логістичної діяльності є трудомісткою
роботою та передбачає агрегування і упорядкування витрат за місцями їх
виникнення, що відображає функціонально-організаційну структуру
підприємства. Вони повинні трактуватися і розглядатися цілісно, а не
індивідуально, щоб забезпечити визначення оптимального рівня цін на
логістичні послуги і конкурентоспроможність підприємства. Для цього
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потрібно чітко виділити усі логістичні витрати, враховуючи специфіку
такого виду діяльності, і фактори які можуть впливати на величину цих
витрат.
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Впровадження управлінського обліку в практику роботи
підприємства є досить складним процесом, оскільки він поєднує в собі
методи бухгалтерського обліку, економічного контролю, аналізу та
менеджменту. Проте з іншого боку, управлінський облік суттєво
відрізняється від традиційного бухгалтерського обліку, зорієнтованого
на складання фінансової звітності. головної відмінністю є те, що
управлінський облік не обмежений законодавством і може бути
розробленим відповідно до потреб кожного підприємства.
Поступове становлення та розвиток управлінського обліку – є
одним із напрямів удосконалення вітчизняної системи обліку та
звітності як ключового інформаційного інституту в забезпеченні
конкурентоспроможності національної економіки. Сучасні вчені, що
займаються проблемами адаптації системи управлінського обліку до
вітчизняної економіки, перспективи розвитку обліку вбачають у таких
напрямах:
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- формування системи стратегічного управлінського обліку;
- розвиток методики управлінського аналізу;
- вдосконалення методичного інструментарію управлінського
обліку, зокрема: аналіз вартісного ланцюжка; калькулювання на основі
діяльності (АВС); калькулювання життєвого циклу; цільове
калькулювання; калькулювання для безперервного вдосконалення;
- регулювання галузевого управлінського обліку (розробка
галузевих методик організації управлінського обліку, інструкцій по
визначенню собівартості продукції та проведення управлінського
аналізу);
- наукове обґрунтування ефективної моделі управлінського обліку з
урахуванням як зовнішніх, так і внутрішніх чинників[6].
Дослідження
специфіки
умов
функціонування
аграрних
підприємств свідчить про їх істотний вплив на побудову управлінського
обліку. Існує певний ряд моментів, що визначають побудову
безпосередньо обліку. Найбільш істотними серед них можна назвати
наступні:
1) використання у виробничому процесі біологічних активів;
2) наявність звітності про собівартість валової і товарної продукції;
3) наявність великої кількості статей витрат, які вважаються
прямими;
4) нерівномірність проведення витрат протягом виробничого
періоду;
5) наявність особливої групи витрат, які можна віднести до умовнозмінних [2].
Важливим етапом впровадження управлінського обліку є створення
системи
бюджетів
сільськогосподарських
підприємств.
Стандартизований процес бюджетування базується на самостійно
розроблених підприємством, так і на загально визначених вимогах і
процедурах, передбачених національними стандартами бухгалтерського
обліку. Для оптимізації контролю за виконанням бюджетів
підприємствам агропромислового комплексу необхідно визначати кожен
відділ, як один із центрів відповідальності.
Впровадження управлінського обліку на підприємствах ставить
перед керівництвом конкретні завдання організаційного характеру, що
передбачають формування відповідної організаційної структури,
формування мети та завдань, визначення виду та періодичності подання
інформації центрів відповідальності, формування системи контролю
щодо повноти, достовірності та оперативності подання відповідної
звітності, а управлінський облік слугує засобом досягнення поставлених
підприємством цілей.
Отже, сьогоднішній день пріоритетним завданням для
прогресивних сільськогосподарських компаній становиться підготовка
висококваліфікованих спеціалістів з управлінського обліку, які змогли б
організувати аналітичну роботу на підприємстві. Такий спеціаліст зможе
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забезпечити створення та функціонування обліку,
підприємства так і його функціональних підрозділів.

як

самого
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ
ХЛІБОПЕКАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Хлібопекарне виробництво має важливе значення для економіки
України. Проте у цій галузі на сьогодні спостерігається спад обсягів
виробництва та зниження виробничого потенціалу. Руйнування
внутрішньогалузевих зв’язків обумовили зміни у господарському
механізмі підприємств.
Для виходу хлібопекарної галузі з кризи, зниження витрат на
виробництво хлібопекарної продукції в умовах переформатування
господарських зв’язків і розвитку ринкових відносин необхідно
впроваджувати нові методи і засоби управління виробничогосподарською діяльністю. Виникла об’єктивна необхідність орієнтації
обліку
на
потреби
внутрішніх
користувачів,
впровадження
управлінського обліку та внутрішньогосподарського контролю, які
дозволяють посилити інформаційно-аналітичні функції бухгалтерського
обліку, оперативно виявляти та попереджувати негативні явища у
господарській діяльності. При цьому важливими показниками, які
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характеризують ефективність діяльності підприємств хлібопекарної
галузі є витрати і доходи.
Питання обліку витрат і доходів розглядалися у працях відомих
українських вчених: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова,
З.В.Гуцайлюка, Г.Г.Кірейцева, М.В. Кужельного, В.Г.Лінника, Ю.Я.
Литвина, Л.В.Нападовської, М.С. Пушкаря, П.Т. Саблука, В.В.Сопка,
Н.М. Ткаченко, Б.Ф.Усача та інших. Проте, теперішні умови
господарювання вимагають нових підходів до класифікації та методики
обліку виробничих витрат, зокрема підприємств хлібопекарної галузі.
Методика бухгалтерського обліку лише тоді має цінність, коли вона
носить прикладний характер, тобто адаптована під особливості
господарювання підприємств конкретної галузі економіки. Зміни у
господарському механізмі вимагають відповідно гокоригування методів і
форм управління. Ведення бухгалтерського обліку витрат відповідно до
діючих нормативних актів та галузевих інструкцій не вирішує проблем,
пов’язаних із формуванням інформації, необхідної для внутрішніх
користувачів. У нових умовах господарювання необхідно: оптимізувати
облікову політику, удосконалити форми облікової документації,
підвищити оперативність контролю за витрачанням сировини і
матеріалів, які складають близько 50% операційних витрат; розробити
науково обґрунтовані нормативи витрат; поєднати результати діяльності
структурних підрозділів підприємства із системою мотивації
співробітників. Досягнення цих вимог можливе лише через впровадження
систем управлінського обліку і внутрішнього контролю, які дозволяють
посилити інформаційно-аналітичні функції бухгалтерського обліку,
оперативно виявляти та попереджувати негативні явища у господарській
діяльності хлібопекарнихпідприємств України.
Для забезпечення уніфікації методичних принципів планування,
обліку і контролю витрат на хлібопекарних підприємствах, великого
значення набуває класифікація, орієнтована на галузеву специфіку і
технологічні особливості цього виробництва. Вивчення економічної
літератури дозволило зробити висновок, що класифікація витрат на
хлібопекарних підприємствах України здійснюється лише на постійні і
змінні, прямі та непрямі, що є недостатнім для потреб управління. Тому,
ми пропонуємо використовувати нові ознаки групування – за місцями
виникнення витрат та етапами виробничого процесу. Така класифікація є
необхідною, тому що складає методологічну основу обліку витрат та
результатів діяльності, формування собівартості та ефективного
управління ними.
Даний підхід до класифікації витрат забезпечить їх достовірний
облік,
дозволить
оптимізувати
структуру
витрат,
визначати
рентабельність окремих видів продукції і здійснювати контроль за їх
отриманням.
Організаційно – правовою основою формування собівартості
продукції (товарів, робіт, послуг) є нормативно-правові акти, розроблені
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Верховною Радою України, міністерствами та відомствами хлібопекарної
галузі та самими підприємствами.
Зокрема, Методичні рекомендації з планування, обліку і
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості [5]
містять перелік статей калькуляції витрат і особливості калькулювання
собівартості продукції, а Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
16 «Витрати» [1] визначає, що перелік і склад статей калькулювання
виробничої собівартості продукції установлюється підприємством. В
Методичних рекомендаціях також, на відміну від П(С)БО 16 «Витрати»
зазначено, що в підприємствах загальновиробничі витрати діляться на
постійні і змінні.
Особливо гостро постає також проблема створення системи обліку
витрат для розробки ефективних стратегічних управлінських рішень з
метою своєчасного передбачення виникнення несприятливих ситуацій та
спрямування діяльності підрозділів на досягнення позитивних кінцевих
результатів. При цьому, виникла проблема узгодження фінансового
обліку з обліком витрат і випуску продукції, створення системи
бюджетування витрат та здійснення подальшого контролю за ефективним
використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів з
врахування особливостей функціонування галузі.
Відсутність
теоретичного
та
практичного
обґрунтування
запровадження системи бюджетування у підприємствах останнім часом
призводить до неконтрольованості здійснених витрат на виробництво
продукції. Вирішення цього питання можливе за умови складання річних
бюджетів для кожного центру відповідальності і підприємства в цілому.
Відсутність єдиної системи формування внутрішньої управлінської
звітності не забезпечує користувачів повною та узагальненою
інформацією про рівень понесених витрат на виробництво продукції за
кожним центром відповідальності, виконання планових завдань,
відхилення фактичних результатів від планованих та причини цих
відхилень.
Вимагає удосконалення управлінський облік витрат на оплату
праці,які є третьою, після матеріальних та інших операційних витрат, по
значимості складовою частиною операційної діяльності підприємств.
Значна частина цих витрат потребує детальнішого групування та обліку.
Систематизація первинних документів з урахуванням рівнів і
функцій управління також є одним із принципів їх уніфікації.
Бухгалтерський облік як упорядкована система узагальнення інформації
про діяльність підприємства ґрунтується на суцільному та безперервному
документуванні господарських операцій, що відбуваються згідно з
Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському
обліку[6].
Таким чином, дослідження та узагальнення теоретичних і
практичних розробок з питань вдосконалення організації й методики
обліку виробничих витрат показало, що нові умови господарювання, в
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яких опинилися підприємства хлібопекарної галузі України, зумовили
потребу вжиття дієвих заходів та розробки пропозицій, які нададуть
можливість забезпечити сучасні підходи до групування та управління
витратами з метою оптимізації їх величини.
Література
1.
Положення
(стандарт)
бухгалтерського
обліку
16
«Витрати», затверджене Міністерством фінансів України від 31.12.99 р.
№318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/z0027-00; 2. Гарасим П.М. Первинний та аналітичний облік на
підприємстві [Текст ] : навч. посібник / П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, Р.Ф.
Бруханський, П.Я. Хомин. – Тернопіль : АСТОН, 2005. – 464 с.; 3. Огійчук
М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємтсвах:
підручник. – 2-ге вид., перероб. і допов. / За ред. проф. М. Ф. Огійчука. – К.:
Вища освіта, 2003. – 800 с.; 4. Торопова І.С. Облік затрат за центрами
відповідальності на підприємствах /І.С. Торопова// Експрес – новини:
наука, техніка, виробництво. 1998. – №15-16. – С.22-24; 5. Про
затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості
продукції (робіт, послуг) у промисловості: наказ Міністерства
промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373[Електронний
ресурс]. – Режим доступу: Ліга: Закон еліт. – 2007-2014; 6. Положення
про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку,
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995
року
№
88:
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1057-13

Герлях А.Р.,
ст. гр. ЕОАм-23,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Коваль З.О.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ
ПРАЦІ У ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Заробітна плата – це одна з найскладніших економічних категорій та
важливих соціально-економічних явищ. Організація оплати праці
здійснюється в певній послідовності починаючи від вивчення норм
чинного законодавства, формування внутрішніх документів, закінчуючи
складанням звітності. Вважається, що організація обліку розрахунків з
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оплати праці є однією з найбільш трудомістких ділянок роботи для
бухгалтерів державних закладів освіти. Щоб це перевірити розглянемо
етапи організації обліку розрахунків з оплати праці (рис.1), проблеми з
яким стикається бухгалтер на них та можливі шляхи їх вирішення.
2.Вивчення Статуту ВНЗ,
оформлення наказу про
облікову політику

3.Вибір системи та форми
оплати праці, затвердження
штатного розпису

1.Вивчення державних
нормативно-правових та
законодавчих актів

Схема організації
бухгалтерського обліку
розрахунків з оплати праці

8.Складання Балансу

7.Заповнення Книги
«Журнал-Головна»

4.Укладання
Колективного договору
із працівниками
5.Ведення первинного
обліку (оформлення
первинної документації)
6.Ведення синтетичного
та аналітичного обліку

Рис. 1 Організація бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці
Організація бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці
традиційно розпочинається із вивчення державних нормативно-правових
та законодавчих актів. Проте якщо на підприємствах законодавча база є
впорядкованою і основними документами є Конституція України, Кодекс
законів про працю, Податковий Кодекс, то для бюджетних ВНЗ додається
ще ряд специфічних документів, таких як Бюджетний кодекс, Закон
України «Про вищу освіту», Наказ «Про впорядкування умов оплати праці
та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів,
установ освіти та наукових установ», Постанови уряду, положення
бухгалтерського обліку в державному секторі та інші. Нормативно-правову
базу обліку бюджетних установ необхідно вдосконалювати в напрямку до
спрощення, адже надмірна кількість різних актів, постанов, законів, їх
неструктурованість, часта зміна та дублювання заважає бухгалтеру ВНЗ
ефективно виконувати покладені на нього функціональні обов’язки.
На другому етапі виникає проблема відсутності Наказу про облікову
політику, наявність такого наказу допомогла б бухгалтеру «тримати все під
рукою», у наказі можна було б зазначити всі нюанси ведення обліку із
розрахунків з оплати праці: системи, форми оплати праці, оклади, ставки
згідно вчених ступенів. Крім того ст. 8 Закону «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні», зобов’язує керівника створити умови для
правильного ведення бухгалтерського обліку та забезпечити неухильне
виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до
бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання
порядку оформлення та подання до обліку первинних документів [1].
Наступна проблема виникає під час процесу документування і
ведення обліку розрахунків з оплати праці, адже він характеризується
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наявністю великих масивів облікової інформації, крім того оклади та
ставки викладацького складу постійно змінюється (при зміні мінімальної
зарплати, здобутті освіти, отриманні відповідної категорії, присвоєнні
звань, присвоєнні вченого ступеня), тобто приступаючи до нарахування
зарплати бухгалтер повинен ознайомитися зі всіма актуальними
документами для запобігання спотворення реальних результатів праці. На
цьому етапі полегшити роботу бухгалтера та підвищити рівень контролю
можна шляхом автоматизації обліку, але оскільки державні ВНЗ
фінансуються з державного бюджету, то, на жаль, більшість бюджетних
установ не можуть придбати спеціалізовані програми з ведення обліку.
Наступним кроком полегшення ведення обліку є удосконалення
меморіально-ордерної форми, зокрема, реєстру обліку розрахунків із
оплати праці (меморіальний ордер №5А), що має суттєві недоліки,
основними є трудомісткість та недостатня пристосованість облікових
регістрів до системи звітних показників, що зумовлює необхідність у
додаткових розрахунках і групуваннях при складанні звітності [2, 349 с.].
Таким чином огрганізація і ведення обліку розрахунків з оплати праці
є дійсно трудомістким процесом та має ряд проблем на кожному етапі,
проте їх вирішення допомогло б підвищити рівень контролю та полегшило
б роботу бухгалтера на цій ділянці.
Література
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон
України від 16.07.1999 № 996 – XIV. 2. Марценяк Н.О. Реформування
бухгалтерського обліку бюджетних установ: проблеми та перспективи /
Н.О. Марценяк // Науковий вісник БДФА. - 2010. - № 4.-С. 346-351.

Гик В.В.,
аспірант,
Національний університет «Львівська політехніка»,
Науковий керівник – Озеран В.О.,
к.е.н., професор кафедри обліку та аналізу
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ОБЛІКУ
ВИТРАТ НА ІННОВАЦІЇ
Одним з основних елементів системи економічної інформації про
витрати і результати інноваційної діяльності підприємства є
бухгалтерський облік, розвиток якого має йти у напрямку більш повного
інформаційного обслуговування різних функцій управління з метою
прийняття оптимального управлінського рішення. При цьому проф. М.С.
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Пушкар, розглядаючи нові підходи, ідеї та концепції управлінського
обліку, приходить до висновку, що «…виникає необхідність формування
системи управлінського обліку інноваційних процесів, яка дозволила б
інформаційно підтримати ефективну державну інноваційну політику, а
отже, й кожного підприємства в умовах невизначеності та глобалізації
економіки, зокрема». Актуальність цієї системи зростає з урахуванням
особливостей інноваційного процесу, які вимагають специфічних підходів
до вирішення облікових проблем [1, с.63].
Основними завданнями обліку витрат на інновації за таких умов є
формування повної, своєчасної, достовірної інформації про витрати
відповідно до потреб управління інноваційною діяльністю та надання її
внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийняття рішень щодо
інвестування в інноваційну діяльність. Необхідність бухгалтерського
відображення витрат на інновації зумовлена підвищенням уваги з боку
держави та суспільства. Передумовою бухгалтерського відображення
витрат на інновації є те, що будь-які процеси цілеспрямованого впливу на
інноваційний процес пов’язані з витратами ресурсів, які необхідно
відображати у бухгалтерському обліку. Потреба у веденні бухгалтерського
обліку витрат на інновації обумовлена такими причинами (рис. 1).
ПРИЧИНИ НЕОБХІДНОСТІ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ВИТРАТ НА ІННОВАЦІЇ
1. операції, пов’язані з інноваційною діяльністю суб’єкта господарювання, а також їх
вплив на фінансовий результат, повинні бути відображені у бухгалтерському обліку
2. зовнішнім і внутрішнім користувачам необхідно володіти інформацією про
інноваційну діяльність підприємства для прийняття рішень
3. підприємство може мати конкурентні переваги, якщо зможе довести, що їх
продукція (товари, роботи, послуги) кращі (це сприятиме збільшенню доходів)
4. бухгалтерський облік інноваційної діяльності є засобом досягнення стійкого
розвитку

Рис.1. Причини необхідності ведення бухгалтерського обліку
витрат на інновації
Бухгалтерський облік інноваційної діяльності повинен формувати
інформацію про здійснення заходів суб’єктом господарювання щодо
витрат на інновації, а також їх ефективності. Формування системи
бухгалтерського обліку витрат на інноваційні заходи, як стверджує М.О.
Авилкіна, необхідно забезпечити на основі виконання таких принципів, які
визначають напрями його розвитку: розгляд інноваційного продукту як
об’єкта бухгалтерського обліку з урахуванням властивостей його
вимірності й відокремленості; відображення інновацій на рахунках
бухгалтерського обліку як кількісно визначених і відокремлених об’єктів;
накопичення на рахунках бухгалтерського обліку «інноваційних» витрат за
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етапами становлення інновацій; розширення змісту й переліку об’єктів
«інноваційного» обліку через розширення розуміння інвестицій як
вкладень не тільки в основний капітал і нематеріальні активи, а й у наукові
дослідження та розробки, у людський капітал [2, с.45].
Дещо іншої точки зору притримуються А.Б. Аскеров, Л.І. Раковіч
[3, с.32], які зазначають, що створення системи обліку витрат на інновації
на підприємстві, передбачає декілька етапів: визначення об’єктів обліку,
розробка форми основного документу (носія інформації), вибір способів
обробки даних обліку.
Погоджуємося з авторами та вважаємо, що для отримання облікової
інформації та формування різноманітних показників про результати
інноваційної діяльності необхідні дані, зафіксовані на носіях первинної
облікової інформації (документах), які в подальшому слід зареєструвати в
облікових реєстрах відповідно до їх економічного змісту та вимог
управління. Тому процес документування повинен відігравати важливу
роль в управлінні інноваційною діяльністю підприємства та забезпечувати
контроль за збереженням майна господарства, раціональним його
використанням.
Література
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СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ:
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
В умовах післякризового відновлення економіки України значної ролі
набуває стимулювання розвитку малого підприємництва, завдяки чому
стає можливим досягнення стратегічних цілей соціально-економічного
розвитку країни загалом. Саме малі підприємства, які не потребують
великих стартових інвестицій і гарантують високу швидкість обороту
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ресурсів, здатні найшвидше і економічно вирішувати проблеми
реструктуризації економіки, формування і насичення ринку споживчих
товарів в умовах дестабілізації економіки та обмеженості фінансових
ресурсів.
На сучасному етапі становлення національної економіки відводиться
значна роль у спрощенні оподаткування доходів суб’єктів малого
підприємництва, мінімізації їх витрат на облік і звітність, зменшенні
кількості спірних питань між платниками та контролюючими органами,
підвищенні рівня зайнятості населення, збільшенні надходжень до
бюджету, зменшенні витрат на адміністрування податків. Для суб’єкта
малого підприємництва скорочено загальну кількість обов’язкових
платежів, встановлених чинним законодавством України, зменшено обсяги
та види звітності, спрощено порядок ведення обліку доходів та витрат, та
попри це лишається ще багато невирішених та спірних питань
застосування спрощеної системи оподаткування.
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий
механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати
окремих податків і зборів, визначених Податковим Кодексом, на сплату
єдиного податку в певному порядку, з регламентованими умовами та
одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
Суб’єкти господарювання, які обрали спрощену систему
оподаткування поділяються на 4 групи платників єдиного податку. До
першої групи відносять фізичних осіб, річний дохід яких не перевищує 300
тис. грн., ставка ЄП – до 10% мінімальної зарплати. До 2 групи належать
фізичні особи, річний дохід яких не перевищує 1,5 млн. грн., ставка ЄП –
до 20% мінімальної зарплати. До 3 групи належать фізичні і юридичні
особи, річний обсяг доходу яких не перевищує 20 млн. грн., ставка податку
– 2% (для платників ПДВ) і 4% (для не платників ПДВ). До 4 групи
відносять сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського товарного виробництва за попередній податковий
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75% [1].
Водночас, не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування:
страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди,
лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи
накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії,
інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток,
що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку,
дорівнює або перевищує 25%; представництва, філії, відділення та інші
відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного
податку; нерезиденти; суб’єкти господарювання, які на день подання заяви
про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім
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безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин
непереборної сили.
До переваг застосування спрощеної системи оподаткування можна
віднести:
 звільнення від сплати багатьох податків і зборів;
 надання права вибору стосовно сплати ПДВ;
 простота визначення об’єкта оподаткування для визначення суми
єдиного податку.
Разом з тим, спрощена система оподаткування має ряд недоліків:
 обмеження у прийняті на роботу працівників;
 порушення
конкуренції,
оскільки
через
різні
умови
оподатковування діяльності платник податків на загальній системі не може
за інших рівних умовах конкурувати з спрощенцем;
 можливість проведення незаконних фінансових операцій, через
недостатняю деталізацію обліку діяльності;
 штрафні санкції за несвоєчасне подання звіності та сплату податку
становлять від 170 до 1020 грн.
Спрощена система оподаткування значно легша з точки зору ведення
бухгалтерського обліку, хоча має низку обмежень. Так, існує список
дозволених для цієї системи оподаткування видів діяльності. Окрім цього
існують обмеження припустимого об’єму доходу та кількості найманих
робітників. Не дивлячись на це, спрощена система оподаткування добре
підходить для малого бізнесу, що забезпечує її поширення.

1.

Література
Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

Голодишин У.В.,
студ. гр. ЕОАм-23,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Борщук І.В.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Питання обліку кредиторської заборгованості в даний час є
актуальним, оскільки відповідна організація даної ділянки обліку має
вплив на величину оборотного капіталу підприємства, дозволяє ефективно
використовувати залучені кошти та уникає прострочення кредиторської
заборгованості.
Діяльність
майже
всіх
підприємств
України
характеризуються погіршенням їх фінансового стану, оскільки, кожне з
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них має короткострокову або довгострокову дебіторську чи кредиторську
заборгованості [3].
Значний внесок у дослідженні проблематики кредиторської
заборгованості зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: А. Мороз, В.
Лінніков, В. Золотогоров, М. Дембінський, В. Макаров, Н. Грабова, Т.
Бланк, С. Голов, Н. Ткаченко, Н. Науменко, Д. Стоун, К. Хітчинг, Кірейцев
Г.Г., П.Й. Атамас, Ф.Ф. Бутинець, Г.Є. Долматова, В.О. Завгородній, В.С.
Лень, Л.О. Омелянович, В.В. Сопко, О.В. Чайковська та інші.
Кредиторська заборгованість - це грошові кошти, які тимчасово
залучені установою, підприємством, організацією і підлягають
поверненню відповідним фізичним або юридичним особам, у яких вони
запозичені і яким вони не виплачені [1].
Виділяють такі форми кредиторської заборгованості, як грошова,
матеріальна та вексельна. Кредиторська заборгованість у формі одержаних
авансів від покупців є реальним джерелом формування фінансових
ресурсів підприємства.
Особливістю кредиторської заборгованості за товари, роботи та
послуги є одночасність виникнення джерел фінансових ресурсів і
напрямків їх розміщення, тобто на відміну від кредиторської
заборгованості в грошовій формі одночасно відбуваються такі стадії
кругообігу фінансових ресурсів: «розміщення (виробництво продукції, що
підприємство повинно відвантажити)» – «формування джерела (вартість
отриманої сировини, матеріалів, електроенергії тощо)» – «використанням
фінансових ресурсів у виробничому процесі» [2].
Нині існує ряд актуальних проблем пов’язаних з обліком
кредиторської заборгованості:
- для прийняття зацікавленими особами адекватних та вчасних
рішень щодо існуючої політики управління в процесі антикризового
регулювання фінансово-господарського стану істотне значення мають
актуальність і якість інформації про стан розрахунків з кредиторами, що
формується на базі даних бухгалтерського обліку конкретних суб'єктів
господарювання;
- невирішені проблеми відображення в обліку довгострокової
кредиторської
заборгованості,
оцінки
поточної
кредиторської
заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги;
- застосовувати у наших умовах традиційні за кордоном методики
аналізу кредиторської заборгованості не завжди доцільно через відсутність
необхідного обсягу вірогідної і доступної інформації щодо розрахунків з
кредиторами [4, c. 78].
Для удосконалення обліку кредиторської заборгованості на
вітчизняних підприємствах, на нашу думку, доцільно впровадити низку
заходів,
які
забезпечуватимуть
економічну
стійкість
та
конкурентоспроможність підприємства:
- створити інформаційну базу кредиторської заборгованості учасників
розрахунків, зокрема електронні документи, бази даних за видами
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розрахунків та контрагентів, що прискорить обробку даних підприємства,
забезпечить систематичне та повне відображення необхідної інформації не
тільки в розрізі кредиторської заборгованості, але й для ведення всього
бухгалтерського обліку на підприємстві;
- звірити в електронній формі взаємні вимоги та зобов’язання і знайти
найбільш раціональні способи погашення взаємної заборгованості;
- провести взаємозаліки розрахунків, поступово скорочуючи обсяги
заборгованості.
Облік кредиторської заборгованості здійснюється з метою
недопущення прострочення термінів платежу та доведення заборгованості
до висування штрафних санкцій до підприємства. Організована належним
чином система обліку кредиторської заборгованості надасть можливість
підприємству
ефективно
використовувати
запозичені
ресурси,
здійснюючи успішну діяльність за умови правильно організованої системи
обліку та контролю.
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к.е.н., викладач кафедри обліку, аудиту та фінансів
ДО ПИТАННЯ ОБЛІКУ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
Функціональні можливості векселя, як засобу платежу, дозволяють
його застосовувати при придбанні товарів (робіт, послуг), погашенні
кредиторської заборгованості, розрахунків з бюджетом тощо.
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За своєю юридичною природою вексель: по-перше — документ
встановленої форми, цінний папір (інструмент здійснення фінансових
вкладень, один з видів майна на балансі підприємства); по-друге — своєю
сутністю становить зобов'язання, яке пов'язує векселедавця з вексельним
кредитором (одна з форм договору позики; спосіб оформлення
дебіторсько-кредиторської заборгованості) [1].
Згідно розповсюдженого в Україні підходу, для цілей бухгалтерського
обліку важливо знати, в якості якого об'єкту виступає вексель: у вигляді
цінного паперу (фінансової інвестиції) чи боргового зобов'язання (для
векселедержателя — дебіторська заборгованість, для векселедавця — кредиторська заборгованість). Подвійна природа векселя є причиною
диференційного відображення господарських операцій з векселем на
рахунках бухгалтерського обліку.
В законодавстві України відсутні положення про єдиний державний
реєстр векселів. Такий реєстр дозволив би вирішити проблеми, пов'язані з
неплатежами за векселем, їх опротестуванням та іншими остереженнями,
пов'язаних з вексельним обігом. В обліку підприємств ведеться реєстр
отриманих і переказових векселів, де міститься інформація про види
кожного векселя, його векселедавця, дату видачі векселя, місце і дату
платежу, номінальну суму векселя, розмір відсотків на номінальну суму
векселя, суму платежу за векселем, валюту платежу, платника за векселем,
найменування особи, якою повинен бути здійснений платіж, номер і дату
договору, згідно з яким видано вексель та інше. Однак підприємство не
може взяти інформацію з опротестування векселів векселедавцями,
неплатежів за векселем, яка захищала б учасників ринку векселів від
недобросовісних суб'єктів діяльності. Тому виникає гостра необхідність
відображення такої інформації в державному реєстрі [2].
Процес оплати за векселем значно прискорила б законодавчо
встановлена система штрафів і неустойок за неоплачені в термін векселі.
При цьому векселедержатель отримував би на законних підставах
неустойку за кожний прострочений за векселем день, разом з цим не
виникало б необхідності векселедержателя якомога швидше стягнути
заборгованість з векселедавця.
Сьогодні вексель виступає складним розрахунково-кредитним
інструментом, що здатний виконувати функції як засобу платежу і
кредитних грошей, так і функції цінного паперу, і сам, як цінний папір,
може виступати об'єктом різних угод (застави, міни, купівлі-продажу
тощо). Це потребує розробки конкретних облікових методик для
різноманітних трансакцій [3].
Встановлено,
що
на
порядок
відображення
векселів
у
бухгалтерському обліку впливає подвійність векселя, що визначається як:
1) подвійність у видах векселів — існують переказний і простий векселі; 2)
подвійність класичної конструкції цінного паперу (векселя), що включає в
себе два основних елементи: речовий і зобов'язальний (формальний і
змістовний) [2].
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Наша держава не розглядає в достатньому обсязі всіх питань щодо
векселів, сьогодні в законодавстві є невизначені моменти. Слід
підкреслити, що підхід до векселя на даний час повинен бути дуже
виваженим, оскільки глибоке розуміння юридичної природи цього
документа змушує переглянути концепцію чинного законодавства та
внесення до нього змін.
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Господарська діяльність будь-якого підприємства спрямована на
отримання максимального прибутку, задля якого здійснюється управління
підприємством та створюються різні системи. Однією з основних і вкрай
необхідних для ефективного управління підприємством є система
управлінського обліку. На більшості підприємств України управлінський
облік ще не сформувався як цілісна система збору, аналізу, інтерпретації і
представлення інформації менеджерам для прийняття
управлінських
рішень, але необхідність створення такої системи керівники вважають за
потрібне. Але основною проблемою є не визначення ролі управлінського
обліку на підприємстві, необхідності його ведення, а правильної його
організації в обліковій системі підприємства.
Науковці [3, 4] для правильної організації управлінського обліку на
підприємстві виділяють три етапи: методологічний, технічний та
організаційний.
На першому етапі визначаються управлінські завдання та порядок їх
управлінського вирішення; визначається перелік даних, необхідних для її
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вирішення, система їх збирання та правил документообігу; визначаються
результати, яких планується досягти, та призначаються відповідальні особи
за досягнення визначених результатів.
На другому етапі розробляються форми внутрішньої звітності,
визначається періодичності та послідовності її складання; встановлюється
порядок записів у регістрах та відображаються їх дані в управлінській
звітності; обирається програмне забезпечення.
Третій етап передбачає розподіл обов’язків між працівниками центрів
відповідальності і відділом управлінського обліку (іншими службами) та
встановлення взаємозв’язків між ними; проектування організаційної
структури відділу управлінського обліку з його функціями, завданнями та
виконавцями, а також розроблення внутрішніх положень щодо організації
управлінського обліку.
На підприємстві управлінський облік повинен забезпечити мінімізацію
витрат на виробництво продукції й одержання максимального прибутку.
Відповідно до інтересів користувачів управлінський облік має відповідати
таким цілям: децентралізація контролю, в розрізі центрів відповідальності,
за обліком витрат і формуванням собівартості продукції; впорядкування
інформації в управлінській звітності, необхідної для прийняття
управлінських рішень і розробки стратегічних дій підприємства[1, с. 175].
Що стосується впровадження системи управлінського обліку, то для
успішного здійснення цього процесу необхідні три невід’ємні складові:
1) спеціальні ресурси для реалізації завдань: якщо підприємство
зважилося на виконання поставлених завдань, йому знадобиться багато як
грошових витрат, так і витрат часу;
2) фахівці: керівництву слід усвідомлювати, що для постановки
управлінського обліку йому слід наймати не бухгалтерів, а саме
спеціалістів, у яких є такий досвід. Однак варто розглянути ідею про
залучення власних фахівців, а не тимчасових консультантів;
3) участь у процесі постановки: керівництво повинно втручатися у
процес збору та обробки інформації, щоб мати змогу приймати правильні
управлінські рішення.
Отже, підприємства самостійно обирають та створюють систему
ведення управлінського обліку, важливість і необхідність якої важко
переоцінити, оскільки вона забезпечує підприємство інформацією для
прийняття оперативних, тактичних та стратегічних рішень, і відповідно
створює конкурентні переваги в ринковому середовищі.
Література
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Господарські операції бюджетних установ в тій чи іншій мірі
пов’язані із обліком витрат. Витрати зазначених суб’єктів займають
центральне місце та об’єднують всі види діяльності. Серед науковців до
теперішнього часу існують окремі дискусії щодо розмежування та
ідентифікації понять “витрати” та “видатки” в бюджетному обліку.
Актуальними є питання щодо касового методу та методу нарахування при
здійсненні обліку видатків. Впровадження національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку та виконання заходів, передбачених
Стратегією модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі [5],
призводить до виникнення нових невирішених питань як щодо
економічної сутності, так і власне обліку витрат та видатків бюджетних
установ.
За Бюджетним кодексом України видатки бюджету – це кошти,
спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним
бюджетом. Згідно бюджетної класифікації витрати поділяються за:
функціональною ознакою; відомчою структурою; економічними ознаками
та бюджетними програмами.
За економічною класифікацією видатки бюджету поділяються на
поточні та капітальні. Поточні видатки спрямовуються на виконання
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бюджетних програм та забезпечують поточне функціонування бюджетних
установ, проведення досліджень, розробок тощо. Капітальні видатки
спрямовуються на придбання основного капіталу, необоротних активів, на
будівництво (придбання), ремонт, модернізацію, реконструкцію та
реставрацію, на придбання капітальних активів тощо [2].
У зв’язку із впровадженням Національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в державному секторі спостерігаються неабиякі
зміни в обліку бюджетних установ.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про витрати і розкриття відповідної інформації у фінансовій
звітності бюджетних установ визначає НП(С)БОДС 135 «Витрати». У
даному Національному положенні введено ряд нових термінів, які
стосуються бюджетного обліку, а саме: елемент витрат, запозичення,
нормальна потужність, об’єкт витрат, фінансові витрати.
Що стосується визнання витрат, то НП(С)БОДС 135 «Витрати»
зазначає, що витрати визнаються за умови, що оцінка витрат може бути
достовірно визначена, у разі зменшення економічних вигід та/або
потенціалу корисності, зокрема у вигляді вибуття активу або збільшення
зобов'язання, які приводять до зменшення власного капіталу (за винятком
зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення
власникам).
При визнанні видатків в обліку певною особливістю є їх поділ на
касові та фактичні, це пов’язано з тим, що видатки на утримання установ
не завжди відповідають видаткам, які здійснюють самі установи [3].
Касовими видатками вважають всі суми, отримані установою з поточних
бюджетних рахунків у банку чи реєстраційних рахунків у відповідних
органах Державного казначейства для їх виконання (витрачання) згідно з
кошторисом. В свою чергу, фактичні — це видатки установи оформлені
відповідними документами. Із запровадженням НП(С)БОДС поняття
«касові видатки» змісту не матиме, оскільки сплата грошових коштів
витратами не визнаватиметься.
Порівнявши класифікацію витрат, яка існує у вітчизняній обліковій
практиці з тою, яку пропонує НП(С)БОДС 135 «Витрати», то тут також
спостерігаються деякі відмінності.
Зокрема, у Національному положенні витрати суб'єктів державного
сектору поділяють в бухгалтерському обліку за такими групами: витрати
за обмінними операціями; витрати за необмінними операціями.
В свою чергу витрати за обмінними операціями включають такі
елементи витрат:
- оплата
праці
(заробітна
плата,
грошове
забезпечення
військовослужбовців);
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- відрахування на соціальні заходи;
- матеріальні витрати (використання предметів, матеріалів, обладнання,
інвентарю, медикаментів та перев'язувальних матеріалів, продуктів
харчування тощо);
- амортизація;
- фінансові витрати (витрати суб’єкта державного сектору, пов'язані із
запозиченнями згідно із законодавством: відсотки за користування
кредитами, премія, дисконт за цінними паперами, витрати на
обслуговування боргу тощо);
- інші витрати за обмінними операціями (курсові різниці, витрати,
пов'язані з реалізацією активів, втрати від зменшення корисності активів
тощо).
Витрати за необмінними операціями включають такі елементи витрат:
- трансферти (субсидії, гранти, соціальні виплати тощо);
- інші витрати за необмінними операціями (витрати, пов'язані з
передачею аіггивів, що передають суб'єкти державного сектору суб’єктам
господарювання, фізичним особам та іншим суб'єктам державного сектору
для виконання цільових заходів, списана дебіторська заборгованість,
неповернення депозитів тощо) [4].
З 1 січня 2016 року набуває чинності новий проект Плану рахунків
бухгалтерського обліку в державному секторі. У ньому за десятковою
системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків й
субрахунків. Перша цифра балансового рахунку визначає клас рахунків,
друга - номер синтетичного рахунка, третя – ідентифікатор суб’єкта
державного сектору (1 – розпорядники бюджетних коштів; 2 – державні
цільові фонди; 3 – державний бюджет; 4 – місцеві бюджети, 5 – рахунки
органів Казначейства). Що стосується обліку витрат, то тут спостерігаються
значні зміни. Зокрема, витрати згруповані за такими видами: витрати на
виконання бюджетних програм, витрати на виготовлення продукції, витрати
з продажу активів, фінансові витрати, інші витрати за обмінними
операціями, витрати за необмінними операціями та умовні витрати. Вказані
види витрат розписані в Плані рахунків в розрізі своїх субрахунків.
Можна підсумувати, що нова система обліку в державному секторі
дозволить
удосконалити
інформаційне
забезпечення
управління
державними фінансами, що призведе, у свою чергу, до підвищення
достовірності, доречності, повноти, обачності та оперативності даних
бухгалтерського обліку.
Література
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА НАДАННЯ
ПОСЛУГ В САНАТОРНО-КУРОРТНІЙ СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Організація обліку витрат, насамперед, передбачає певне групування
витрат підприємства, яке залежить від об’єктів обліку витрат.
У санаторно-курортному комплексі показник собівартості – те, чого
варта лікувально-оздоровча послуга, яка надається безпосередньо хворому
або відпочивальнику [1, с.89].
Рівень
собівартості
послуг
санаторно-курортної
установи
визначається організацією в ній лікувально-оздоровчого процесу,
методами та способами діагностики, якістю лікування та оздоровлення, що
застосовуються [2, с.269].
П. Куцик та О. Чабанюк у своїх працях пропонують здійснити поділ
підрозділів санаторно-курортних організацій щодо процесу надання послуг
оздоровлення на основні, загальні, допоміжні та обслуговуючі [3]. Це, на їх
думку, сприятиме чіткій організації обліку витрат та здійснення контролю
над ними.
Враховуючи особливості діяльності санаторно-курортних установ,
Чабанюк О.М. в своїй праці [4] обгрунтувала необхідність здійснення
обліку витрат діяльності з використанням субрахунків другого, третього та
четвертого порядку, що розроблено та включено автором до робочого
плану рахунків внутрішньогосподарського обліку
Формування собівартості послуг здійснюється на рахунку 23
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«Виробництво». Оскільки для підприємств санаторно-курортного
комплексу не розроблено чітких рекомендацій щодо складу собівартості їх
послуг, то з урахуванням вимог П(С)БО та з огляду на особливості
діяльності таких підприємств, статті калькуляції собівартості зазначених
послуг є наступними: витрати на медикаменти і лікувальні процедури, на
продукти харчування, на культурно-масові заходи, на оплату праці та
відрахування на соціальні заходи, амортизація необоротних активів,
загальновиробничі витрати, а також витрати на утримання об’єктів,
пов’язаних із санаторно-курортною діяльністю підприємств.
По дебету рахунку - відображається накопичення таких витрат і
формування собівартості надаваних послуг, по кредиту - їх списання в
результаті реалізації на собівартість реалізованих послуг.
Розглянемо приклад відображення бухгалтерських проведень з обліку
витарт на надання послуг (табл. 1).
Таблиця 1
Типові проведення з обліку витрат на надання послуг
Зміст господарської операції
Відображено витрати, що формують собівартість послуги
санаторію:
- на заробітну плату працівників
- нарахування єдиного соціального внеску на фонд оплати
праці працівників
- амортизацію основних засобів
- матеріалів та малоцінних швидкозношуваних предметів
на лікувальні процедури
- продукти харчування
- на культурно-масові заходи
- на благоустрій території
- господарські витрати
Списано собівартість реалізованих санаторієм послуг

Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит

231
231

661
651

231
231

131
20,22, 25

231
231
231
231
903

20, 25
20, 22, 685
91
91
231

Важливим аспектом у методологічному плані є момент визнання
витрат на надання послуг. Об’єктом бухгалтерського обліку витрати стають
тоді, коли вони здійснюються.
В санаторно-курортній сфері підприємництва доходи і, відповідно,
витрати в бухгалтерському обліку визнаються ж не у момент продажу
путівки, а в момент отримання послуг відпочиваючими.
Таким чином, чітка організація обліку витрат на надання послуг на дає
змогу визначити конкретний вплив витрат на собівартість наданих послуг.
Це сприятиме покращенню контродю та розподілу витрат такого типу
підприємства.
Література
1. Чабанюк О.М. Курорти в Україні: проблеми ціноутворення /
О.М. Чабанюк, А.А. Гела // Український бальнеологічний журнал. - 2000. - №
1(2). - С. 89-90; 2. Чабанюк О. М.: Облік і контроль витрат, калькулювання
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собівартості послуг: проблеми та напрями їх вирішення / О.М. Чабанюк //
Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – № 20.13. – С. 268-274; 3. Чабанюк
О.М. Облік і контроль витрат та калькулювання собівартості послуг у
санаторно-курортних : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.09 / Одарка
Михайлівна Чабанюк; Державна академія статистики, обліку та аудиту
Держкомстату України. – К., 2010. – 21 с; 4. Куцик П.О., Організація
контролю витрат в системі управління санаторно-курорними установами
/ П.О. Куцик, О.М. Чабанюк // Вісник ЖДТУ – 2010. – №3 (53). – С.143-149

Демська Ю. В.,
спеціаліст ЛУВНЗ,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Пилипенко Л. М.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ОЦІНКА РЕЗЕРВІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Інформаційне забезпечення та управління фінансово-господарською
діяльністю підприємства нерозривно пов’язане з оцінкою. Для достовірного
ведення бухгалтерського обліку та відображення інформації у фінансовій
звітності його об’єкти вартісно вимірюються, тобто оцінюються.
Окремі аспекти оцінки в обліку знайшли своє відображення в роботах
багатьох українських вчених, зокрема – Бутинця Ф.Ф., Ловінської Л.Г.,
Малюги Н.М., Палія В.Ф., Яремка І.Й. та інших. Однак питання оцінки
резервів як об’єкта бухгалтерського обліку є одним з найменш досліджених,
що і зумовлює актуальність теми дослідження.
Згідно з Концептуальною основою фінансової звітності оцінювання
(оцінка) – це процес визначення грошових сум, за якими мають визнаватися
і відображатися елементи фінансових звітів в балансі та в звіті про прибутки
та збитки [1]. Сучасна методика бухгалтерського обліку і фінансової
звітності передбачає поєднання форматом звітності різних підходів до
оцінювання та використання різних видів вартостей – історичну
собівартість, поточну собівартість, вартість реалізації (погашення),
теперішню вартість, справедливу вартість.
Сума, на яку створюється та визнається резерв має відповідати
найкращій оцінці витрат, необхідних для покриття поточних зобов’язань на
звітну дату. Оптимальна оцінка витрат, необхідних для покриття поточних
зобов’язань – це сума, що може бути сплачена при використанні зобов’язань
станом на звітну дату або їх передачі третій стороні.
Оцінка резервів визначається за допомогою професійного судження
фінансових керівників підприємства на основі досвіду аналогічних
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операцій, а також висновку незалежних експертів. Підхід до оцінки
створюваного резерву залежить насамперед від характеру події, для якої він
створюється.
Підприємство для достовірної оцінки резервів повинно: враховувати
можливі ризики та невизначеності, що для нього властиві (проте
невизначеність не виправдовує створення надмірного резерву чи свідомого
його завищення); використовувати для оцінки резервів теперішню вартість
витрат, що будуть потрібні для погашення зобов’язань (за умови суттєвого
впливу вартості грошей у часі); враховувати майбутні події, такі як зміни
законодавства чи технологій виробництва за умови достатності об’єктивної
інформації щодо ймовірного їх настання; дотримуватися принципу
обачності [2].
Визнання та оцінку резерву сумнівних боргів регламентує П(С) БО 10
“Дебіторська заборгованість”, згідно з яким дебіторську заборгованість
включають до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для
визначення чистої реалізаційної вартості обчислюють величину резерву
сумнівних боргів за одним із методів: застосування абсолютної суми
сумнівної заборгованості чи застосування коефіцієнта сумнівності [3].
Визнання резервів майбутніх витрат у бухгалтерському обліку
відбувається тоді, коли оцінка резервів може бути достовірно визначена та
існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок
їх погашення. Визнання та оцінка резервів майбутніх витрат відбувається
згідно з П(С)БО 11 “Зобов’язання”, в якому описано як здійснювати
розрахунок резерву на виплату відпусток, резерву на реструктуризацію та
резерву на виконання зобов’язань щодо обтяжливого контракту [4].
Створення резервного капіталу регламентує Господарський кодекс
України, яким передбачено необхідність формування цього резерву у
розмірі, встановленому установчими документами, але не менше ніж 25%
статутного капіталу, а розмір щорічних відрахувань не може бути меншим
5% суми прибутку [5].
Отже, створення резервів ґрунтується на умовних фактах, які залежать
від настання чи ненастання певних подій у майбутньому та реальність
настання яких для відображення в обліку потрібно оцінити. Основою
визнання та оцінки резервів є професійні судження фінансових керівників
підприємства, грунтовані на досвіді подібних операцій, що може
обумовлювати сумніви в достовірності та доцільності обсягів сформованих
та репрезентованих у фінансовій звітності резервів.
Література
1. Концептуальна основа фінансової звітності [Електронний
ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_009. 2.
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МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»
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АКТУАЛЬНІ НЮАНСИ ПОЄДНАННЯ ПОДАТКОВОГО ТА
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Сучасне життя наскрізь пронизане ідеями та віяннями інтеграції, чи
то політичної, чи то економічної, а чи може ідеологічної. Ці віяння
проявляються у всіх напрямах людської діяльності. В більшості випадків
вони зумовлені не стільки об’єктивними причинами поступового розвитку,
як дешевим наслідуванням економічно-розвинутих країн, або ж
прихованими інтересами зацікавлених осіб. Не виключенням є і
бухгалтерський облік, як основна та невід’ємна складова контролю, як на
мікро-, так і на макрорівні. Вітчизняний бухгалтерський облік
неодноразово намагалися «прив’язати» чи то «інтегрувати» з податковим
обліком, який в Україні є пріоритетним.
Фіскальне спрямування бухгалтерського обліку в Україні спричиняє
постійний розрив між науковою теорією та практикою. Яскравим
прикладом цього твердження може служити ситуація, пов’язана з
«прогресивним» методом електронного адміністрування ПДВ.
Так, з 1 липня 2015 року закінчився перехідний період використання
системи електронного адміністрування ПДВ, тобто для реєстрації в
Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) податкових накладних
необхідно, щоб реєстраційна сума дорівнювала або перевищувала суму
ПДВ, вказану в податкових накладних [1].
Якщо реєстраційна сума має від’ємне, чи недостатнє значення, щоб
зареєструвати ПН з 01.07.2015 платнику податку потрібно її збільшити.
Для збільшення реєстраційної суми, платнику ПДВ необхідно: або
отримати від своїх постачальників зареєстровані в ЄРПН податкові
накладні; або сплатити ПДВ при ввезенні товарів на митну територію
України в режимі імпорту; або поповнити свій електронний рахунок,
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відкритий в Казначействі, шляхом перерахування грошових коштів з
поточного рахунка.
Відповідно до п. 35 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ при порушенні термінів
реєстрації в ЄРПН ПН/РК, складених до 1 жовтня 2015 року, не
застосовуються штрафні санкції, визначені п. 120 прим. 1.1 ст. 120 прим.
розд. ІІ ПКУ (10 відсотків, 20 відсотків, 30 відсотків, 40 відсотків). Більш
того, пунктом 39 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ продовжено термін
реєстрації в ЄРПН ПН/РК, дата складання яких припадає на період з 1
липня 2015 року по 30 вересня 2015 року (включно).
Але, у багатьох бухгалтерів виникла ситуація, коли ПН/РК, складені у
період з 16.08.2015р. до 31.08.2015р. (включно) не були зареєстровані у
ЄРПН до 15.09.2015р. (включно) через недостачу реєстраційної суми.
Багато суб’єктів господарювання свідомо пішли на такий крок,
усвідомлюючи всі ризики порушення термінів реєстрації ПН у ЄРПН
(точніше їх відсутність для ПН складених до 01.10.2015р.). Але ризики, і
досить серйозні, з’явилися для тих бухгалтерів, які не зареєструвавши ПН
за другу половину серпня до 20.09.2015р., подали декларацію з ПДВ, в якій
задекларували ПЗ до сплати. Для таких платників ПДВ, реєстраційна сума
зменшилась на суму незареєстрованих ПН/РК. Тобто, якщо до подачі
декларації з ПДВ реєстраційна сума складала 1000,00 грн., а
незареєстрованих ПН/РК було на 50000,00 грн., то після подання
податкової звітності реєстраційна сума автоматично стала -49000,00 грн.
Відповідно, щоб зареєструвати ПН/РК необхідно збільшити (як
правило перерахунком грошових коштів з поточного рахунку)
реєстраційну суму на 49000,00 грн., а потім ще й на суму ПДВ згідно
ПН/РК, які потрібно зареєструвати. По факту відбулося задвоєння ПЗ з
ПДВ, що суперечить чинному законодавству, оскільки на момент сплати
ПДВ навіть не настала дата виникнення ПЗ з ПДВ згідно п.187.1. ст.187 р.
V ПКУ. Дану ситуацію складно трактувати з точки зору бухгалтерського
обліку, оскільки це є авансова сплата ПДВ, яке ще не нараховано в
бухгалтерському обліку.
Вирішення даної ситуації має декілька варіантів. Перший варіант це
сплата подвійного ПДВ, та як наслідок виведення обігових коштів з
підприємства. Другий варіант також повністю законний, але набагато
приємніший для бухгалтера (він можливий, якщо цю ситуацію було
виявлено до настання кінцевого терміну подачі звітності з ПДВ, а це було
21.09.2015р.). Він складається з дій, що полягають у подачі двох нових
декларацій (з нульовими показниками та дозволеною сумою) та
поповненні електронного рахунку ПДВ на необхідну суму. Важливим є те,
що зробити все це потрібно було до 23:59 21.09.2015р.
Але слід звернути увагу, що обидва варіанти однаково передбачають
сплату додаткових коштів до бюджету.
Таким чином, проаналізувавши вищенаведену ситуацію, зрозумілим є
те, що поєднання податкового та бухгалтерського обліку є лише
задекларованою тезою. В реальному житті ресурси бухгалтерського обліку
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використовуються за одним призначенням: задовольнити запити
користувачів облікової інформації. Так, ДФС нині прикладає усі зусилля,
щоб наповнити державний бюджет. При цьому категорійний апарат та
інформація бухгалтерського обліку використовуються виключно з
фіскальною метою, що не сприяє гармонізації податкового та
бухгалтерського обліку.
Література
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Дзуг К.О.,
студ. гр. ЕОАм-13,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Литвиненко Н.О.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ
ТА ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Наявність різних форм власності та її перманентний розподіл суттєво
впливають на вимоги до змісту та структури інформації, якою забезпечує
система бухгалтерського обліку. Зростає потреба в об’єктивності та
достовірності бухгалтерської інформації, оскільки на її підставі
приймаються управлінські рішення. Відповідно, необхідність подальшого
розвитку системи бухгалтерського обліку у частині перегляду концепції
облікового відображення власного капіталу залишається актуальною.
Сучасний стан бухгалтерського обліку капіталу характеризується
такими негативними явищами, як неврегульованістю методології
бухгалтерського обліку та фінансової звітності капіталу і неоднозначністю
облікової термінології щодо капіталу.
Вищевикладене обумовило актуальність теми дослідження та його
мету.
Метою публікації є розкриття економічної сутності власного
капіталу та формулювання окремих проблем, пов’язаних з його
достовірним відображенням у системі бухгалтерського обліку.
Економічна сутність власного капіталу розкривається через його
основні характеристики. Зокрема капітал уособлює фінансові ресурси
підприємства, що приносять прибуток та є основним джерелом
формування добробуту власників і показником ринкової вартості
підприємства. Власний капітал суб’єкта господарювання є основним
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фактором виробництва, а його динаміка – важливий показник рівня
ефективності господарської діяльності суб’єкта господарювання.
Відповідно
до
Національного
положення
(стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»,
власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається
після вирахування його зобов’язань.
Методика бухгалтерського обліку власного капіталу має ряд недоліків,
обумовлених відсутністю методології його оцінки та наявністю нормативнометодичних рекомендацій щодо обліку власного капіталу, які:
а) не враховують концепцій збереження капіталу і містять виклад
суто процедурних підходів до синтетичного та аналітичного обліку
власного капіталу і його відображення у звітності;
б) не враховують впливу економічних факторів (зокрема інфляції) на
величину власного капіталу.
За результатами дослідження систематизовано основні функції
капіталу як економічної категорії та сформульовано окремі проблеми, які
потребують методологічної вирішення для достовірного відображення
власного капіталу у системі бухгалтерського обліку.
Література
1. Сопко В.В. Концепція бухгалтерського обліку пасивів (капіталу,
власності) в управлінні підприємницькою діяльністю : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 08.06.09 «Бухгалтерський облік,
аналіз та аудит» / В.В.Сопко – К., 2008 – 35 с. 2. Яремко І.Й. Управління
капіталом
підприємства:
економічний
і
фінансовий
інструментарій: Монографія. – Львів: Каменяр, 2006. – 176с. 3. Національне
положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013
№ 73.

Дудок Х.М.,
студ. гр. ЕОАм-21з,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Руда Т.П.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
СУТНІСТЬ ВИТРАТ ЯК ОБ'ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Практика господарювання на українських підприємствах різних форм
власності вказує на те, що витрати на сьогодні є суто об’єктом обліку, тоді
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як ринкові умови вимагають обов’язкового розгляду їх як об’єкта
управління. Оптимізація рівня виробничих витрат повинна розглядатись як
основа успішного функціонування підприємства, яка буде здатна
забезпечити: по-перше, необхідний рівень рентабельності та прибутковості
виробництва, по-друге, високу конкурентоспроможність продукції, що
виробляється.
Категорія «витрати» займає сьогодні провідне місце в економічній
науці і при всій різноманітності її тлумачень, найбільш поширеною є
думка, що під витратами розуміють спожиті ресурси (сировини,
матеріалів, праці тощо), виражені у грошовій формі. Аналіз різних підходів
до визначення категорії «витрати», довів необхідність розширення
класичного наповнення і уточнення сутності цієї дефініції.
Дослідженню сутності категорії «витрати» присвячена низка наукових
праць з точки зору як вітчизняних, так й іноземних авторів. Зокрема,
найбільш значний внесок у вивченні даної проблематики здійснили: М.І.
Скрипник, М. Г. Грещак, О. С. Коцюба, М.С. Пушкар, А. М. Турило, Ю.
Б. Кравчук, С.І. Дробязко. Класифікація витрат за різними ознаками
представлена в працях Ю. С. Цал-Цалко, Ю.О Ночовної, У. І. Когут, Ф. Ф.
Бутинця.
Організація обліку витрат повинна ґрунтуватися на оперативності,
точності обліку та принципі доцільності як це прийнято в традиційній
бухгалтерії. Оскільки існує необхідність систематизації витрат
підприємства, з метою бухгалтерського обліку, аналізу господарської
діяльності та планування витрат, їх об’єднують в однорідні групи за
різними ознаками (види витрат є базою для формування калькуляційних
статей).
Існують різні теорії трактування змісту витрат діяльності
підприємства за своєю економічною сутністю, галузевою ознакою та
іншими напрямками, які відображені в табл. 1.
Таблиця 1
Дефініції економічної сутності витрат
Автор
А. Алєксєєва
І. Бланк
В. Козак

Л. Мельник

Визначення
Витрати – це зменшення активів (грошових коштів) або збільшення
зобов’язань підприємства, що відносяться до конкретного звітного
періоду
Витрати – виражені в грошовій формі поточні витрати трудових,
матеріальних, фінансових та інших видів ресурсів на виробництво
продукції
Витрати підприємства – одна з важливих категорій управлінського
обліку та якісної оцінки діяльності підприємства. Для управління
менеджерам необхідні не просто витрати, а інформація про витрати
на будь-що (продукт або його партію, послуги і тощо)
Витрати – це прямі і непрямі, фактичні і можливі виплати або
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Автор
М. Пушкар
М. Скрипник
А. Турило,
Ю. Кравчук
В. Івашкевич

Визначення
упущена вигода, необхідні для того, щоб залучити й отримати
ресурси в межах цього напрямку
Витрати – це сума спожитих на виробництво товарів, робіт і послуг
факторів виробництва (ресурсів)
Витрати – використання тільки тих ресурсів, які при визначенні
прибутку господарюючого суб’єкта за конкретний період часу
ставляться у відповідність доходам
Витрати – це вартісне вираження абсолютної величини
застосовано-спожитих ресурсів, необхідних для здійснення
поставленої мети
Витрати – це відтік або інше використання активів і (або)
виникнення
кредиторської
заборгованості
в
результаті
відвантаження або виробництва товарів, надання послуг або
здійснення інших операцій, які є основою діяльності
господарюючого суб’єкта

Наявність різних точок зору щодо сутності витрат спричинена
різними підходами до розуміння економічних процесів взагалі, і
виробництва, зокрема. Можна виділити два фундаментальних підходи.
Перший базується на розумінні господарського життя з позицій трудової
теорії вартості, що передбачає взаємодію в процесі виробництва трьох
основних факторів (робочої сили, предметів праці та засобів праці), і
відповідну інтерпретацію поняття вартості, її складових та структури.
Другий базується на ресурсному розумінні природи господарства,
передбачаючи обмеженість всіх видів ресурсів та альтернативність
варіантів їх застосування, і відповідно визначає сутність вартості та її
складових елементів.
Дослідження еволюції сутності витрат довело необхідність
уточнення і доповнення змісту цієї категорії з урахуванням певних
особливостей витрат як об’єкта управління, а саме: альтернативність,
сукупний характер, довгостроковий період аналізу, розгляд витрат і
стратегічних цілей підприємства як взаємно детермінуючих категорій.
Література
1. Козак В. Г. Визначення поняття «витрати» та їх оцінка /
В. Г. Козак // Реформування економіки України: стан та перспективи : зб.
Мат. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : МІБО КНЕУ, 2009. – С. 129–
131; 2. Бутинець Ф. Ф. Витрати виробництва та їх класифікація для
потреб управління / Ф. Ф. Бутинець // Проблеми теорії та методології
бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. праць. Сер.
«Бухгалтерський облік, контроль і аналіз». – 2012. – № 1 (22). – С. 11–18.
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Науковий керівник – Лемішовська О.С.,
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НОВАЦІЇ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ
ТА ЗВІТНОСТІ 2015
З 1 січня 2015 року відповідно доЗакону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової
реформи» [1], в черговий раз були внесені кардинальні зміни доумов
застосування спрощеної системи оподаткування, а саме: зменшення кількості
груп платників податків з 6 до 4. Групи 3, 5 (фізичні особи-підприємці) та 4, 6
(юридичні особи) об’єднано в оновлену 3-тю групу; до складу єдиного
податку включеноколишній фіксований сільськогосподарський податок;
збільшено обсяг доходу для перебування в тій чи іншій групі. Для 1-ої групи –
до 300 тисяч гривень на рік (раніше – 150 тисяч гривень на рік), для 2-ої - – до
1,5 мільйона гривень (раніше – до 1 мільйона гривень) та для 3-ої - до 20
мільйонів гривень; обмежено коло підприємців, які можуть користуватись
спрощеною системою оподаткування тощо.
Враховуючи внесені зміни, основною перевагою використання
спрощеної системи оподаткування залишилось звільнення від сплати
багатьох податків, зборів і внесків до фондів соціального страхування,хоча
сутність системи для підприємців, платників ПДВ дещо ускладнилась, адже
їх зобов’язали вести «Книгу обліку доходів і витрат», яка вимагає залучення
до ведення обліку бухгалтера, чи знань у сфері оподаткування. Проте, в
системі залишилися і недоліки, а саме обмеження обсягів доходу, які дають
право на користування спрощеною системою,обмеження кількості найманих
працівників (для 2-ї групи), а найголовніше, порушення умов конкуренції
між суб’єктами загальної та спрощеної системи оподаткування.
Отже, чергові зміни до спрощеної системи оподаткування, обліку та
звітності дещо змінили її сутність, але все ж не вирішили усіх проблем.
Тому необхідно і надалі досліджувати та вдосконалювати цю систему,
адже в ній закладена запорука успіху у розвитку малого та середнього
підприємництва.
Література
1. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України
та деяких законів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. №
71-VIII
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ПРОБЛEМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ЗА ВИКОРИСТАННЯ
ІНТEРНEТ-ПОСЛУГ
Інтернет радикально впливає на всі сфери життя світового
співтовариства – економіку, політику, науку, освіту.
Конкуренція на ринку змушує провайдерів використовувати
різноманітні тарифні моделі. Найпоширеніші з них: фіксований розмір
плати за інтернет, без обмеження часу перебування в мережі або обсягу
інформації; розмір плати залежить від обсягу прийнятої та переданої
інформації (так звана оплата за трафік); розмір плати залежить від часу
перебування в інтернеті.
Найкращим є варіант з фіксованою платою, адже якщо розмір витрат
постійний, немає сенсу шукати докази існування окремих порушень, у
випадку коли в цілому необхідність використання інтернету для цілей
діяльності підприємства сумнівів не викликає. Крім того, фіксована плата
дозволяє планувати майбутні витрати підприємства та унеможливлює
неконтрольоване збільшення витрат у результаті, наприклад, нецільового
використання мережі окремими співробітниками.
Відображення в обліку витрат, пов’язаних із перебуванням у мережі
Інтернет, є проблемним з того боку, що на практиці підприємства не
використовують жодного з документів, що могли б підтвердити
позитивний вплив використання інтернету на отримуваний прибуток або
сприяння збуту товарів [1].
Віднесення витрат на Інтернет до конкретного виду витрат у
бухгалтерському обліку залежить від того, з якою метою здійснювався
доступ до інтернету. Такі витрати включаються до адміністративних
витрат, оскільки відповідно до П(С)БО 16 саме в їх складі обліковуються
витрати на. Проте можливі й інші варіанти, наприклад, якщо підключення
до Інтернету проведено з метою забезпечення збуту продукції, зазначені
витрати можна включити до витрат на збут [2].
Врахувати витрати на підключення до інтернету в якості витрат на
послуги зв’язку можна тільки в тому випадку, якщо фірма підключається
до вже існуючої мережі. Якщо ж організація оплачує підключення нової
лінії зв’язку, то її доведеться прийняти до обліку як основний засіб.
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Підключення до Інтернету є одним з різновидів телекомунікаційних
послуг, і відносини між провайдером та споживачем оформляються
відповідним договором. Письмового договору, втім, може і не бути, як це
трапляється у випадку підключення до Інтернету за картками. Однак при
цьому споживач, у момент активації послуги на сайті провайдера,
ознайомлюється з умовами надання послуги, правами та обов'язками
провайдера і споживача та у разі згоди підтверджує активацію. Отже,
договірні відносини між провайдером і споживачем все-таки
встановлюються.
Провайдер виставляє споживачу рахунок за надані послуги. Зазвичай
він складається з абонентної плати та суми оплати перебування в Інтернеті.
Факт надання послуги з доступу до інтернету може бути оформлений
актом про виконання робіт (надання послуг). Оплата рахунку
підтверджується відповідним платіжним дорученням.
При проведенні перевірок податкові інспектори іноді не
задовольняються наявністю лише договору та розрахункових документів і
вимагають додаткових підтверджень зв'язку витрат підприємства за
використання Інтернету з його господарською діяльністю. Таким
підтвердженням може бути наказ керівника, що обґрунтовує необхідність
використання Інтернету в господарській діяльності підприємства.
Зазначений наказ повинен містити: перелік питань господарської
діяльності, які вирішуються за допомогою інтернету; перелік посадових
осіб, яким за родом діяльності потрібен інтернет; особливості
використання мобільного Інтернету; дозволений час використання
Інтернету співробітниками та інші питання [1].
Таким чином, неправильне віднесення витрат на Інтернет до валових
витрат підприємства призводить до збільшення валових витрат;
невідображення в обліку в повному обсязі податку з доходів фізичних
осіб-працівників підприємства; виникнення штрафів, пов’язаних із
недоплатами цих податків.
Література
1. Даниленко О.І. Інтернет-витрати підприємства: оподаткування
та облік [Електроний ресурс] / О.І. Даниленко. – Режим доступу:
http://ligazakon.ua. 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16
«Витрати» Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Велика кількість організацій та установ в Україні виконують різні
функції, які не пов’язані з комерційною діяльністю, більшу частину яких
становлять установи, створені органами державної влади України або
органами місцевого самоврядування. Обслуговування державного
бюджету неможливе без належної організації бухгалтерського обліку [1]. В
останні роки особливої актуальності набуло питання доцільності
запровадження облікової політики, яка б відображала специфіку побудови
системи бухгалтерського обліку для бюджетних установ та регламентувала
формування їх облікової інформації. Це пов’язано, насамперед, з
реформуванням обліку в бюджетній сфері – поступовий перехід на
застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку
для державного сектору, які розроблені на основі міжнародних.
З 1 січня 2015 р. вступили дію 9 з 19 національних стандартів
бухгалтерського обліку для державного сектору, які регулюють облік
основних засобів, нематеріальних активів, запасів, зобов’язань, виплат
працівникам, фінансових інвестицій, визначення впливу змін валютних
курсів та зменшення корисності активів. Решта стандартів вступають в дію
з 1 січня 2016 р. Вони стосуються обліку доходів, витрат та формування
звітності. Вимоги всіх стандартів необхідно враховувати при формуванні
облікової політики.
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» трактує термін «облікова політика», як сукупність принципів,
методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та
подання фінансової звітності. НП(С)БОДС 1 «Подання фінансової
звітності» наводить аналогічне визначення облікової політики, замінюючи
слово «підприємством» на фразу «суб’єктом державного сектору».
Облікова політика установи є основою внутрішнього регулювання
обліку і для набуття нею нормативного статусу, її формалізують у вигляді
наказу по облікову політику. Суб’єкт державного сектору самостійно на
основі НП(С)БОДС та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського
обліку в державному секторі визначає за погодженням з головним
розпорядником бюджетних коштів облікову політику, а також зміни до неї.
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Суб’єкти державного сектору нижчого рівня передають розпорядчий
документ про облікову політику на погодження за відомчою
підпорядкованістю суб’єктам державного сектору вищого рівня. Для
суб’єктів державного сектору, що мають подвійну підпорядкованість,
погодження здійснюється суб’єктом державного сектору вищого рівня,
який затверджує кошторис. Головні розпорядники бюджетних коштів
самостійно затверджують облікову політику на підставі розпорядчого
документа керівника.
Відповідно до методичних рекомендацій щодо облікової політики
суб’єкта державного сектору [1] одноваріантні методи оцінки, обліку і
процедур до такого розпорядчого документа включати недоцільно.
Необхідно розкрити, зокрема: одиницю аналітичного обліку запасів;
порядок аналітичного обліку запасів, форми первинних документів, що
використовуються для оформлення руху запасів, розроблені суб’єктом
державного сектору самостійно; методи оцінки вибуття запасів;
періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів;
порядок обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат,
застосування окремого субрахунку або аналітичного рахунку обліку
транспортно-заготівельних витрат; перелік і склад статей калькулювання
виробничої собівартості продукції (робіт, послуг); строки корисного
використання груп основних засобів; строки корисного використання груп
нематеріальних активів тощо. Розробляючи наказ про облікову політику
необхідно враховувати і вимоги НП(С)БОДС, які вже затверджені, але
вступлять в дію найближчим часом, галузеві особливості діяльності
суб’єкта.
Отже, підсумовуючи, варто сказати, що основною метою формування
облікової політики в бюджетних установах повинен бути не тільки вибір
сукупності способів ведення бухгалтерського обліку, а й досягнення
ефективності управління обліковими процесами, ефективності прийняття
управлінських рішень, вибір оптимальної системи управління процесами
діяльності для досягнення оперативних і стратегічних цілей установи
Література
1. Кудіна І. О. Проблемні аспекти облікової політики бюджетних
установ / І. О. Кудіна // Збірник наукових праць Державного економікотехнологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. 2014. - Вип. 27. - С. 245-253. 2. Методичні рекомендації щодо облікової
політики суб’єкта державного сектору: Наказ Міністерства фінансів
України від 23.01.2015 р. №11
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СУТНІСТЬ МЕТОДІВ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
ПРОДУКЦІЇ
Облік витрат на виробництво продукції та калькулювання є важливим
процесом системи управління на підприємстві. Такий процес покликаний
забезпечити необхідною інформацією управлінський персонал для
прийняття управлінських рішень, зокрема щодо: обсягів виробництва,
асортименту окремих видів продукції, якості, формування ціни тощо. Від
якості інформаційного забезпечення залежить ефективність виробничої
діяльності підприємства, досягнення економічного зростання та
збереження робочих місць. Для вирішення таких завдань покликана
система управлінського обліку на підприємстві.
Сьогодні в економічній літературі найбільш дискусійними питання
щодо обліку та калькулювання витрат є вибір методів калькулювання.
Вибір системи обліку і калькулювання витрат залежить від специфіки
продукції та технології її виробництва. У вітчизняній і зарубіжній науковій
літературі виділяють дві системи: за окремими замовленнями і за
окремими процесами [1, c.75].
Калькулювання за замовленнями — це система калькулювання
продукції на основі обліку витрат за кожним індивідуальним виробом або
за окремою партією виробів. При цьому методі калькулювання об'єктом
обліку є окреме замовлення на виготовлення одного виробу, партії виробів
чи на виконання певного обсягу робіт (послуг). На основі замовлення
клієнта бухгалтерія підприємства відкриває виробниче замовлення.
Кожному замовленню дається код, який вказується в усіх документах,
пов'язаних з виконанням робіт та витрачанням ресурсів. Для узагальнення
витрат і калькулювання собівартості продукції використовується відомість
(картка) обліку витрат. У цьому обліковому реєстрі накопичуються всі
фактичні витрати, пов'язані з виконанням замовлення [1, с. 77].
Калькулювання за процесами (переділами) - це система
калькулювання собівартості продукції на підставі групування витрат у
межах окремих процесів чи сукупності процесів, результатом яких є
напівфабрикати. Суть цієї системи полягає в тому, що витрати списують не
на окремі вироби чи замовлення, а на окремі процеси або переділи. Цю
систему калькулювання застосовують у масовому та серійному
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виробництві зі стійкою номенклатурою виробів (целюлозно-паперова
промисловість, текстильна, хімічна, металургійна, вугільна промисловість
тощо) [2, с.89].
При калькулюванні витрат за замовленням процес реалізації передує
процесу виробництва: до початку виробництва продукції є покупець, який
визначив основні вимоги до її якості та комплектації; обсяги необхідних
матеріалів, комплектуючих попередньо визначені, їх закуповують на
окреме замовлення і відносять на поточні витрати; загальний рівень
кваліфікації робітників є високим тобто вони повинні вміти виконувати
широкий спектр робіт; накладні витрати відносно невисокі, більшість
витрат прямо відносяться на конкретне замовлення; виробничий період
відносно короткий, заздалегідь визначений; собівартість замовлення
визначається після виконання робіт за окремим замовленням.
При калькулюванні витрат за процесами виробництво продукції
передує її реалізації: вироблена продукція стає товарними запасами, її
майбутній покупець невідомий, вимоги до якості продукції
стандартизовані; на складі зберігається мінімальний запас матеріалів для
забезпечення безперервності виробництва; рівень кваліфікації робітників
може бути середній, роботи однотипні і чітко визначені; широке
застосування автоматизації виробництва зумовлює більш високі накладні
витрати; виробничий період часто не визначений, тривалий, безперервний,
і не обмежений в часі; собівартість продукції визначається періодично (при
складанні звітності: помісячно, поквартально, в кінці року) [2, с. 90].
Таким чином, для позамовного методу характерне більш конкретне
віднесення витрат та обчислення собівартості, більш висока питома вага
прямих витрат, а отже і більш точне визначення собівартості конкретних
виробів. Все це, створює умови для більш обгрунтованого контролю
витрат та управління їх рівнем. Але варто зазначити, що обираючи метод
калькулювання підприємство повинно враховувати те, що єдиного і
правильного методу, який би з стовідсотковою точністю визначив
собівартість одиниці продукції не існує і так само не вирішує всіх
існуючих проблем одночасно.
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЗМІСТ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В
СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ
Зростання концентрації капіталу, високий рівень внутрішньої та
зовнішньої конкуренції, непередбачуваність інфляційних процесів, значне
збільшення виробничих витрат в сучасних економічних умовах
функціонування підприємств потребують створення раціональних та
ефективних систем управління їх діяльністю. За цих обставин постає
завдання формування необхідної ресурсної бази для керівництва
виробничими процесами, вирішальну роль в утворенні якої відіграє
управлінський облік, що не просто реєструє, узагальнює, контролює факти
господарської діяльності, а й забезпечує користувачів всіх рівнів
необхідною інформацією.
Слід визнати, що розробка і впровадження управлінського обліку на
підприємствах є частиною загального процесу реформування системи
бухгалтерського обліку в Україні, оскільки за сучасних економічних умов
діяльності підприємств, орієнтуватися виключно на інформацію про
минулі події, які надає фінансовий облік є недостатньо.
Управлінський облік – це процес, який безперервно вдосконалює
планування, проектування, вимірювання і функціонування систем
фінансової і не фінансової інформації, який направляє дії менеджменту,
мотивує поведінку, підтримує і створює культурні цінності, необхідні для
досягнення стратегічних, тактичних і оперативних цілей організації.
На сучасному етапі потреба в управлінському обліку виникає на
великих підприємствах з різними видами діяльності, на яких діє складна
розгалужена структура із філіями, дочірніми та підпорядкованими
підприємствами. Управлінський облік запроваджується на підприємстві з
метою вдосконалення діяльності суб'єкта господарювання та спрямований
на виявлення й оцінку слабких сторін, ризиків у його роботі [1].
Впровадження системи управлінського обліку надасть можливість
вирішити конкретні завдання організаційного характеру вищій ланці
управлінського персоналу, а саме:
 окреслити стратегію розвитку бізнесу і визначити цілі та шляхи їх
досягнення;
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 визначити пріоритетні напрями інвестиційних та інноваційних
процесів на підприємстві;
 підвищити ефективність використання грошових ресурсів;
 організувати багатоступінчату систему внутрішнього контролю;
 оптимізувати систему управління витратами;
 ухвалювати обґрунтовані управлінські оперативні та стратегічні
рішення.
Переваги впровадження управлінського обліку на підприємстві
очевидні. Цей інструмент управління робить прозорою структуру витрат
підприємства, адже витрати, які раніше були розкидані по узагальнених
статтях бухгалтерської звітності (яка у переважній більшості випадків
готується з метою представлення зовнішнім користувачам) стають
впорядкованими за об'єктами витрат та процесами, притаманними саме
даному підприємству та доступними для подальшого аналізу. Це дозволяє
керівникам підприємства:
 на основі управлінської звітності контролювати ключові показники
діяльності підприємства;
 управляти платоспроможністю підприємства як у часовому
діапазоні, так і значенням цього показника;
 ухвалювати обґрунтовані рішення щодо доцільності інвестицій в
той чи інший проект на основі фінансового аналізу та аналізу окупності
проектів;
 здійснювати пошук шляхів економії витрат;
 оцінювати та контролювати діяльність як всього підприємства, так і
окремих підрозділів;
 будувати як короткострокові, так і довгострокові плани розвитку
підприємства [2].
Необхідність ведення управлінського обліку зумовлена також тим, що
керівництво не займається безпосередньо контролем поточної діяльності
підрозділів підприємства, та має потребу в інформації, що формується на
більш низькому рівні. Досить часто менеджери не спроможні вчасно
виявити помилки, відхилення або приховані недоліки від наданих вказівок.
У таких випадках управлінський облік допомагає вирішити багато
проблем, усунути в майбутньому недоліки чи відхилення та вказати на
слабкі сторони в управлінні.
Таким чином, можна зробити висновок про те, що ведення
управлінського обліку дає можливість відображення реального стану
підприємства. Тому управлінський облік поступово займає першочергові
позиції в
інструментарії підвищення
ефективності діяльності
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підприємством, а його наявність в сучасних економічних умовах, стає
невід’ємною частиною успішного розвитку суб’єкта господарювання.
Література
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Ковалик М. В.,
студ. гр. БО-31,
Торговельно-економічний коледж КНТЕУ.
Науковий керівник – Клименко О. М.,
спеціаліст І категорії
ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Ефективна
організація
підприємницької діяльності вимагає
обов’язкову наявність та належне використання засобів праці.
Основними
нормативно-правовими
актами,
які
регулюють
вітчизняний облік основних засобів є Податковий кодекс України і
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні
засоби», а деякі підприємства
також притримуються міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку.
Розглянемо основні поняття обліку основних засобів в кожному з них
(табл. 1)
Таблиця 1
Основні поняття обліку основних засобів
Критерій

П(С)БО 7

1.Визначення матеріальні активи,
основних
які
підприємство
засобів
/установа утримує з
метою використання
їх у процесі виробництва /діяльності і
або постачання товарів, надання послуг,
здавання в оренду
іншим особам або для

ПКУ

МСБО 16

матеріальні активи, у тому
числі запаси корисних
копалин
наданих
у
користування ділянок, що
призначаються платником
податку для використання
у господарській діяльності
платника податку, вартість
яких
перевищує
2 500
гривень
і
поступово

це матеріальні активи, які вико ристовуються компанією для виробництва чи поставки
товарів (послуг),
для здачі в оренду,
для адміністративних цілей; і які
очікується
вико-
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Критерій

П(С)БО 7

ПКУ

здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк
корисного вико ристання (експлуатації)
яких більше одного
року (або операційного циклу, якщо він
довший за рік) (п.4
П(С) БО 7.

МСБО 16

зменшується у зв'язку з ристовувати більфізичним або моральним ше одного періоду.
зносом та очікуваний строк
корисного
використання
(експлуатації) яких з дати
введення в експлуатацію
становить понад один рік
(або операційний цикл,
якщо він довший за рік)
(пп. 14.1.138 п. 14 ПКУ)

2.Групи
основних
засобів

1. Земельні ділянки. 2. Капітальні витрати на Не виділяють
поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом. 3.
Будівлі, споруди та передавальні пристрої. 4.
Машини та обладнання. 5. Транспортні засоби. 6.
Інструменти. прилади, інвентар (меблі). 7.
Тварини. 8. Багаторічні насадження. 9. Інші
основні засоби (пп. 5.1 п. 5 П(С)БО 7 [2], пп. 145.1
п. 145 ПКУ).

3.Методи
нарахування
амортизації

1. Прямолінійний. 2. Зменшення залишкової
вартості. 3. Прискореного зменшення залишкової
вартості. 4. Кумулятивний. 5. Виробничий (п. 26
П(С) БО 7 [2], пп. 145.1.5. ПКУ.

4.Строк
корисного
використання
основних
засобів

Встановлюється
підприємством
самостійно з урахуванням переліку
визначених факторів (п.23 П(С)БО 7)

Метод нарахування не вказується,
але передбачено,
що обраний метод
має застосовувавтись послідовно і
його зміна повинна
бути об ґрунтованою.

ПКУ встановлює обов'язкові Тривалий
строк
мінімально допустимі строки корисного
корисного
використання використання
основних засобів (пп. 145.1
п.145 ПКУ)

Особливості нормативно-правового забезпечення обліку основних
засобів полягають в подальшій гармонізації їх фінансового обліку з
податковим, поступово наближаючись до вимог міжнародних стандартів.
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Бухгалтерський і податковий облік основних засобів та його гармонізація /
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Кордан Н.М., Кордан О.М.,
студ. гр. ЕОАс-11,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Литвиненко Н.О.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ
РЕГЛАМЕНТУ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ
Створення цілісної та ефективної системи бухгалтерського обліку
неможливе без застосування облікової політики, яка покликана
забезпечувати системну взаємопов’язаність правових, методологічних,
організаційних та економічних факторів підприємства. Це зумовлює
об’єктивну потребу систематизації основних чинників, які повинні бути
враховані під час формулювання регламенту про облікову політику.
До чинників впливу на формулювання облікової політики
підприємства, установи чи організації належать:
– організаційно-правова форма господарювання та наявність державної
частки у майні юридичної особи;
– форма фінансування суб’єкта господарювання, установи чи організації;
– вид (види) економічної діяльності;
– система оподаткування (загальна система оподаткування чи сплата
єдиного податку, звільнення від сплати певних податків, можливість
застосування знижених ставок податків, пільги в оподаткуванні як для
підприємств, так і для певних категорій працюючих);
– обсяг діяльності, середньоспискова чисельність працівників;
– ступінь свободи в управлінні підприємством та регламентації
системи бухгалтерського обліку;
– стратегії фінансово-господарського розвитку (цілі і задачі економічного
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розвитку підприємства на довгострокову перспективу, очікувані напрямки
інвестицій, тактичні підходи до рішення перспективних задач);
– наявність матеріальної бази та система інформаційного забезпечення;
– рівень кваліфікації бухгалтерських кадрів, економічної сміливості
(здатності застосовувати професійне судження), ініціативності і
заповзятливості керівників.
За результатами дослідження систематизовано та узагальнено основні
чинники, які є визначальними для формулювання регламенту про облікову
політику, який повинен бути адаптований до ведення репрезентативного
фінансового обліку через сукупність принципів, методів та процедур, що
покликані адекватно відображати господарські процеси, і має забезпечуватися
реалізацією організаційних, методичних та технічних складових.

Косій М. В.,
студ. гр. ОА – 43,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Нашкерська М.М.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО ОБЛІКУ ВИТРАТ І ДОХОДІВ
МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
У процесі своєї діяльності підприємства несуть витрати з метою
одержання доходів. Дані доходи підлягають оподаткуванню. Неправильне
відображення доходів чи витрат від проведених господарських операцій
призводить до порушення податкового законодавства.
Витрати майбутніх періодів є витратами, які не можна одразу віднести
до конкретного періоду. Саме через це виникає безліч дискусійних питань
навколо даної теми.
Виходячи з цього, в обліку існує необхідність розмежовувати такі
витрати між окремими місяцями або роками, з метою їх правильного
включення до витрат того чи іншого звітного періоду[1].
Першим досить дискусійним є питання щодо складу витрат і доходів
майбутніх періодів. Якщо врахувати той факт, що чітких роз’яснень і
рекомендацій на законодавчому рівні немає, підприємства, виходячи з
економічної доцільності, можуть самостійно вирішувати, які витрати
включати до складу витрат майбутніх періодів, а доходи – до складу
доходів майбутніх періодів. Це залежатиме від виду економічної
діяльності суб’єкта господарювання та доцільності виділення таких витрат
і доходів.
Іншим дискусійним питанням є питання про не визначені терміни та
методи розподілу (списання) витрат і доходів майбутніх періодів на
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витрати й доходи звітних періодів. За результатами проведеного
дослідження встановлено, що підприємства або самостійно встановлюють
терміни та способи списання витрат і доходів майбутніх періодів або їх
взагалі не визначають в обліковій політиці. При цьому, при розподілі
доходів майбутніх періодів використовуються методи рівномірного
списання. Щодо методів розподілу витрат майбутніх періодів, то
застосовують прямолінійний і метод нормативних (кошторисних)
ставок [2].
Наступним дискусійним питанням є те, що витрати і доходи
майбутніх періодів відображаються в балансі окремими розділами в складі
однієї статті, тобто чинна нормативна база не передбачає розмежування
таких витрат і доходів за ознакою часу їх списання на довгострокові та
поточні, що є не зовсім коректним. Адже, це негативно впливає на порядок
їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку і, таким чином,
створює передумови для викривлення інформації про майновий стан і
структуру зобов’язань у фінансовій звітності підприємства.
Також сучасний стан контролю витрат і доходів майбутніх періодів
відзначається відсутністю рекомендацій щодо методичних та
організаційних аспектів його здійснення. Такими категоріями також
ігнорують і під час здійснення внутрішньогосподарського контролю, що
сприяє неефективному управлінню [2].
Отже, на підставі проведеної критичної оцінки виявлено, що на
даному етапі розвитку економічних відносин облік, аналіз та контроль
витрат і доходів майбутніх періодів не враховують вимоги, котрі
висуваються системою управління до них. Недосконалість організації та
методики обліку, аналізу і контролю цих об’єктів спричиняє втрату
частини інформації, змісту та призначення, викривлення суті, зниження
достовірності, унеможливлення дослідження й управління.
Але запровадження на підприємствах рішень цих проблем, які є
затверджені в нормативно інструктивних документах, є передумовою для
покращення стану обліку майбутніх періодів.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Соціально-економічний
розвиток
будь-якого
підприємства
неможливий без створення ефективної системи управління, що
складається зі збору та обробки інформації, необхідної для прийняття
обґрунтованих
управлінських
рішень. Ефективність прийняття
управлінських рішень залежить від якості інформаційного забезпечення.
Для збору такої інформації і призначена система управлінського обліку,
яка є складовою облікової системи кожного суб’єкта господарювання [3].
Велике значення для створення повноцінної інформаційної бази
системи управлінського аналізу має визначення ступеня аналітичності
інформації. Під «аналітичністю інформації» розуміється її адекватність
вимогам і задачам управлінського аналізу [1, с.26].
В управлінському процесі використовують різні види інформації:
наукову, технічну, виробничу, правову, соціальну, економічну тощо.
Однак основним видом інформаційного забезпечення процесу управління
на рівні господарюючих суб’єктів є економічна інформація, під якою
розуміють таку, яка характеризує виробничі відносини в суспільстві.
Ширше і глибше економічну інформацію можна охарактеризувати як
сукупність відомостей, пов’язаних з функціонуванням і управлінням
економікою, тобто плануванням, обліком, контролем тощо. Інформація,
що використовується для потреб управління дозволяє реалізувати функції
планування, організації, керівництва, мотивації та контролю. Сформована
інформаційна база знаходить у подальшому своє використання у
прогнозуванні, плануванні, обліку, контролі, аналізі та регулюванні
інформації для управління підприємством.
Оскільки жоден вид інформації окремо від інших не може бути базою
для прийняття ефективних управлінських рішень, то управлінський облік і
є тією системою, яка накопичує інформацію з різних джерел, «фільтрує»
інформаційні потоки та формує інформаційне забезпечення відповідно до
чітко визначених потреб управління витратами на різних його рівнях.
При цьому важливе значення має розвиток сучасних комунікаційних
технологій, які дають можливість опрацьовувати велику кількість
внутрішньої і зовнішньої інформації, створюючи інформаційну систему
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підприємства. Модель такої інформаційної системи залежить від завдань
управління, форми (централізованої чи децентралізованої) та структури
організації підприємства, повноважень і рівня відповідальності керівників
різних підрозділів (секторів, ділянок тощо), від ефективності діяльності
маркетингових та моніторингових структур, зовнішніх чинників, що
впливають на діяльність підприємства, рівня комп’ютеризації
обліку [2, с. 18-19].
Для
ефективного
функціонування
інформаційної
системи
управлінського обліку ставлять такі вимоги [1, с. 99]:
 відповідність інформації потребам управління;
 забезпечення мінімальним, але достатнім обсягом інформації для
прийняття виважених управлінських рішень;
 забезпечення оперативного реагування на відхилення;
 достовірність інформації;
 регулярність інформації для простеження динаміки;
 багатоваріантність інформації для розгляду альтернативних рішень;
 результативність інформації;
 комплексність та наочність інформації.
Таким чином, система управлінського обліку розвивається та
модернізується, і відповідно вдосконалюються функції обліку, а також їхнє
застосування
в управлінській
діяльності.
Проте найважливішою
залишається інформаційна функція, яка покликана забезпечувати
керівників усіх рівнів управління інформацією для стратегічного і
поточного управління підприємством. Саме інформація повинна
забезпечувати всі стадії управлінського циклу: аналіз, контроль,
планування та прогнозування діяльності підприємства.
Література
1. Кулинич М.Б.Особливості інформаційного забезпечення системи
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах сучасних економічних реалій в Україні здійснюється
безперервний пошук і використання найбільш раціональних та ефективних
форм і методів управління виробництвом та його витратами. Витрати є
важливим
аспектом
економічної
стійкості
підприємства,
конкурентоспроможності та
ефективності виробництва.
Підтримка
оптимального рівня витрат є однією з важливих умов його функціонування й
розвитку. Система управління витратами відіграє ключову роль як в
обґрунтуванні управлінських рішень під впливом зовнішнього економічного
середовища, так і в налагодженні ефективного внутрішньогосподарського
управління та створенні ефективного механізму планування, контролю і
аналізу витрат [1].
Управління витратами є важливою функцією економічного механізму
підприємства, що підтверджує численна кількість науково обґрунтованих
концептуальних конструкцій, методів та моделей системи управління.
Значний внесок у дослідження особливостей формування системи
управління витратами та її складових здійснили вітчизняні вчені: Голов С.Ф.,
Гордієнко В.М., Грещак М.Г., Давидович І.Є., Загородній А.Г., Карпова Т.І.,
Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Озеран В.О., Попов О.О., Садовська І.Б.
Управління витратами – це процес цілеспрямованого формування витрат
щодо їх видів, місць та носіїв за умови постійного контролю рівня витрат і
стимулювання їх зниження [2]. Управління витратами слід розглядати як
сукупність чітко виражених процесів, яким характерні взаємозв’язки та
безперервність
здійснення.
У фінансово-господарській діяльності
підприємств прослідковується все більший зв’язок між системою управління
витратами та ефективністю діяльності суб’єкта господарювання загалом.Чи не
основною проблемою є те, що на практиці безпідставно ігнорується
потреба в ефективному управлінні витратами. Як результат – виникають
непоодинокі випадки збиткової діяльності суб’єктів господарювання, а
подекуди доведення до банкрутства підприємств [3].
Управління витратами на сьогодні вийшло за межі традиційного
впливу на витрати лише в процесі виробництва та поширилося на всі
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витрати, які виникають або потенційно можуть з’явитися у фінансовогосподарській діяльності підприємства[4]. Управління витратами
передбачає систематичний моніторинг фактичних витрат та їх поведінки
під дією як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, прийняття рішення щодо
покращення структури собівартості продукції. Також засобом управління
витратами є побудова раціональної системи обліку витрат з врахуванням
тактичних і стратегічних цілей керівництва.
Важливою умовою успішної діяльності підприємств є досягнення
оптимального рівня витрат на виробництво, завдяки чому зросте
конкурентоспроможність продукції та стане можливим досягнення
довгострокового економічного зростання підприємств. Перевагами
ефективного управління витратами можуть бути: наявність своєчасної,
достовірної та повної інформації про собівартість окремих видів продукції та
їхні позиції на ринку порівняно з продукцією конкурентів; наявність ресурсів
для гнучкого ціноутворення; прийняття управлінських рішень з
використанням лише релевантної інформації; організація виробництва
продукції, конкурентної щодо витрат цін. Вміння планомірно й раціонально
керувати витратами в періоди погіршення кон’юнктури ринку підвищує
шанси суб’єктів господарювання на успішне функціонування та розвиток.
Отже, управління витратами – це один із важливих інструментів
досягнення підприємством високого економічного результату. Воно
полягає у цілеспрямованому впливі на витрати для зміни їхнього складу,
структури або поведінки у зв’язку зі зміною умов виробничогосподарської діяльності підприємства. Стабільність і розвиток будь-якого
суб’єкта підприємництва на конкурентному ринку залежить від створення
ефективної системи управління витратами.
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ANALIZA PORÓWNAWCZA ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH
W POLSCE I NA UKRAINIE ODNOŚNIE SZACOWANIA
WARTOŚCI GODZIWEJ AKTYWÓW TRWAŁYCH
Definicja środków trwałych według polskiego prawa bilansowego i
ustawodawstwa ukraińskiego jest podobna: są to rzeczowe aktywa trwałe z
przewidywanym okresem użytkowania więcej niż jeden rok, wykorzystywane dla
potrzeb jednostki w celu osiągnięcia przyszłych korzyści ekonomicznych. Zgodnie z
Ustawą o rachunkowości, do środków trwałych zaliczane są: nieruchomości, grunty,
budowle i budynki, lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu, ulepszenia w
obcych środkach trwałych, inwentarz żywy [1].
Regulacje rachunkowości badanych krajów wysuwają jednakowe wymagania
odnośnie ujmowania środków trwałych jako składnika aktywów. Ustalenie
wiarygodnej wartości środka trwałego jest jednym z kryteriów ujmowania w bilansie
jednostki środka trwałego.
Zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie w ustawach o rachunkowości nie ustalono
ograniczenia kwoty pieniężnej związanej z zaliczaniem rzeczowych aktywów
trwałych do składników środków trwałych. W Polsce w ustawie o podatku
dochodowym określona dolna granica wartości aktywów, przy której one są
zaliczane do środków trwałych, wynosząca 3500 złotych. Na Ukrainie w Kodeksie
Podatkowym taka wartość ustalona na poziomie 2500 hrywien, co w przeliczeniu
wynosi około 400 złotych.
Według regulacji polskich i ukraińskich wycena środków trwałych przy
początkowym ujęciu zależy od źródeł nabycia przez jednostkę środka trwałego. W
tabeli 1 porównana została wartość przy początkowym ujęciu środków trwałych na
Ukrainie i w Polsce.
Na podstawie przeprowadzonego porównania regulacji polskich i ukraińskich
w części wyceny początkowej środków trwałych możemy wywnioskować, że źródła
nabycia przez jednostkę środków trwałych w Polsce i na Ukrainie są jednakowe.
Wartość początkowa według której środki trwałe są ujmowane w bilansie w
większości przypadków także są jednakowe – dla wyceny początkowej środków
trwałych wykorzystywana jest cena nabycia, koszt wytworzenia lub wartość
godziwa. Warto zwrócić uwagę, że polskie przepisy nie regulują wycenę
początkową w przypadku otrzymania środka trwałego w procesie wymiany na
podobny lub niepodobny składnik aktywów.
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Tabela 1
Wartość środków trwałych przy początkowym ujęciu – porównanie regulacji
polskich i ukraińskich
Polska
Źródła nabycia
Wartość przyjęcia
środka trwałego
do bilansu
Nabycie
za
środki Cena nabycia
pieniężne
Wytworzenie własne
Koszt wytworzenia
Wniesienie w formie Wartość godziwa
aportu
na dzień wkładu
Nieodpłatne otrzymanie Wartość godziwa
Wymiana na podobny
składnik aktywów
–
Wymiana na niepodobny
składnik aktywów
–

Ukraina
Źródła nabycia
Wartość przyjęcia
środka trwałego
do bilansu
Nabycie za środki Cena nabycia
pieniężne
Wytworzenie własne
Koszt wytworzenia
Wniesienie w formie Wartość godziwa
aportu
uzgodniona między
założycielami
Nieodpłatne otrzymanie Wartość godziwa
Wymiana na podobny Wartość godziwa
składnik aktywów
przekazanego
składnika aktywów
Wymiana
na Wartość godziwa
niepodobny
składnik przekazanego
aktywów
składnika aktywów
pomniejszona (lub
powiększona)
o
kwotę
środków
pieniężnych lub ich
ekwiwalentów

Stosowanie jednakowych metod wyceny w Polsce i na Ukrainie nie oznacza, że
ustalone wartości będą takie same ze względu na różnice przy odniesieniu kosztów
do wartości początkowej środka trwałego.
Polskie prawo bilansowe w znacznym stopniu jest zbieżne z regulacjami
ukraińskimi odnośnie wyceny według wartości godziwej, gdyż rachunkowość
obojga krajów jest skierowana ku ujednoliceniu z międzynarodowymi standardami
sprawozdawczości finansowej. Jednak mają też niektóre odmienności:
ustawodawstwo ukraińskie pozwala na wycenę bilansową aktywów trwałych
według dwóch alternatywnych metod wyceny: według kosztu historycznego oraz
według wartości godziwej. Ustawodawstwo ukraińskie ustala obowiązek dokonania
przeszacowania wartości środka trwałego, w sytuacji gdy jego wartość
odtworzeniowa (więcej niż na 10 %) różni się od wartości godziwej na dzień
bilansowy [2]. Natomiast polskie prawo bilansowe nie przewiduje możliwości
wyceny bilansowej aktywów trwałych na podstawie wartości godziwej.
Bibliografia
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ІСЛАМСЬКА МОДЕЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ЇЇ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ В УКРАЇНІ
Система обліку в різних країнах світу є результатом впливу чималої
кількості факторів: релігійних, історичних, соціальних, географічних та
інших. Економічні проблеми тією чи іншою мірою проглядаються у всіх
релігіях, однак, найбільш яскравим прикладом є іслам, закони якого до
сьогоднішніх днів мають прямий (в деяких аспектах) чи опосередкований
вплив на розвиток бухгалтерського обліку. Саме тому ця тема є
актуальною для дослідження у сучасний час.
Вивченням ісламської системи обліку займались багато вчених у різні
часи, зокрема можна виділити праці не тільки закордонних
(ШахулХамідБінХдж. Мохамед Ібрагім,Т. Гемблінг, Ахмед РайахіБелькаві), а й українських вчених (К.П. Боримської, Н.М. Малюги,
С.З. Мошенського, Л.В. Чижевської).
Базою для формування законодавства в ісламських країнах є Шаріат,
що в свою чергу базується на Корані. Він регулює усі аспекти
життєдіяльності мусульманина від народження і до смерті, тому й не
дивно, що він зачіпає економічну частину, зокрема бухгалтерський облік, а
саме:
- майно для цілей сплати закляту (податок на певні види майна та
прибуток, який сплачується один раз на рік) оцінюється за ринковою
вартістю. Тому, найважливішою формою звітності є – баланс, у якому
зазначається все майно, що належить підприємству, при цьому прибуткам і
збиткам приділяється найменша увага;
- певні джерела утворення майна заборонені, оскільки є забороненим
сплата та отримання відсотків, тому допустиме тільки фінансування
методом участі в капіталі, при чому часка кожного інвестора визначається
спеціальним договором (в ісламі такий вид партнерства називається
«мушарака»);
- оскільки в Корані заборонено лихварство, звітна документація не
може показувати механізм отримання фінансового позареалізаційного
прибутку;
- активи утворюються у відповідь на інвестиційні можливості в
реальному секторі, тому саме реальний сектор економіки визначає рівень
прибутковості в фінансовому секторі, а не навпаки;
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- вся фінансова звітність є публічною, та повинна відповідати потребам
всього суспільства (заборонена комерційна таємниця);
- використання ринкових цін при оцінці активів та пасивів[1, с. 142].
Податок сплачується тільки з чистої дебіторської заборгованості, яка
розраховується як рахунки до отримання за мінусом безнадійних боргів і
рахунків до оплати. Але на відміну від української облікової практики, в
ісламському обліку не існує такого поняття, як сумнівна дебіторська
заборгованість – дебіторська заборгованість або може бути отримана, або є
безнадійною [2].
Враховуючи, досвід ісламських країн, можна запропонувати
покращення елементів фінансової звітності українських підприємств,
зокрема такі:
- зробити
всю
фінансову
звітність
публічною,
тобто
загальнодоступною для всіх – це дасть змогу користувачам інформації
(покупці, постачальники, інвестори та працівники) приймати правильні
рішення, тобто знати з ким ти маєш справу;
- оцінювати майно підприємства за його реальною вартістю, щоб
спонукати інвесторів вкладати свої кошти, адже їхній ризик зменшиться до
мінімуму;
- впровадити соціально та екологічно орієнтовну звітність. Тобто,
дозволити всім охочим бачити рух грошового забезпечення діяльності,
пов’язаної з соціальною та екологічною результативністю суб’єкта
господарювання, формування та використання фондів, призначених для
здійснення вказаної діяльності;
- запровадити звіт, у якому б вказувались шляхи розподілу прибутку
підприємства.
Література
1. Пашкова К.В. Особливості бухгалтерського обліку в ісламських
країнах / К.В. Пашкова// Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім.
С. Кузнеця. – 2015. - № 4. – С.141-142; 2. Храпач С. Особливості
функціонування системи ісламського бухгалтерського обліку / С. Храпач //
Роль молоді у процесі соціально-економічних перетворень суспільства:
вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали міжнар. наук.-практ.
інтернет-конференції молодих учених, магістрантів та студентів (м.
Харків, 26-27 березня 2015 р.)., 2015. – [Електронний ресурс] – Режим
доступу:http://conf.htei.org.ua/labels/hrapach/.
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Науковий керівник – Височан О.С.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ
МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Основні засоби для потреб бухгалтерського обліку згідно п.5 П(С)БО 7
“Основні засоби” [2] поділяють на дві групи: основні засоби та інші
необоротні матеріальні активи (далі – ІНМА). Єдиним критерієм, згідно
якого актив відноситься до складу основних засобів, є очікуваний строк
його корисного використання, що становить більше одного року чи одного
операційного циклу (якщо він більше року). Для відокремлення із складу
основних засобів ІНМА використовується вартісна ознака. У
бухгалтерському обліку нормативно не передбачено вартісну межу у
відповідності до якої проводиться такий поділ, тому вона може
встановлюватися на розсуд підприємства і обов’язково наводитися в його
обліковій політиці підприємства.
Проте у Податковому кодексі України [1] наводяться чіткі критерії
вартості (2500 грн.) за якими здійснюється такий розподіл. З метою
виконання вимог податкового законодавства для потреб обліку
підприємства зазвичай встановлюють аналогічне вартісне обмеження.
Тобто, до складу ІНМА відносять активи термін використання яких
більше року та вартість не перевищує 2500 грн. Інформація про наявність та
рух таких активів необоротних активів відображається на рахунку 11 “Інші
необоротні матеріальні активи”.
Для окремих груп ІНМА (наприклад, бібліотечних фондів) амортизація
може нараховуватися з використанням таких двох методів: 1) у першому
місяці використання об'єкта в розмірі 50% його вартості, яка амортизується,
та решту 50% вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів
внаслідок невідповідності критеріям визнання активом; 2) або в першому
місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості. Для нарахування
амортизації інших активів, що входять до складу ІНМА, переважно
використовуються прямолінійний чи виробничий методи.
Література
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI. 2.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”: Наказ
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Науковий керівник – Карп’як Я.С.,
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ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА
ОПОДАТКУВАННЯ КУРСОВИХ РІЗНИЦЬ
Курсова різниця – це різниця між оцінками однакової кількості
одиниць іноземної валюти за різних валютних курсів. Важливо пам’ятати,
що в бухгалтерському обліку курсові різниці визначають тільки за
монетарними статтями в іноземній валюті. Монетарні статті – статті
балансу про грошові кошти, а також про активи й зобов’язання, які буде
отримано або сплачено у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх
еквівалентів (п. 4 П(С)БО 21) [2].
А от усі інші статті балансу вважають немонетарними і курсові
різниці щодо них не визначають. Так, наприклад, курсові різниці не
визначатимуться щодо бартерних ЗЕД договорів, щодо товарної
заборгованості: дебіторської (яка виникла після перерахування
передоплати в інвалюті зарубіжному постачальнику) або кредиторської
(що виникла після отримання передоплати в інвалюті) тощо.
Розраховують курсові різниці в бухгалтерському обліку відповідно до
п. 8 П(С)БО 21 [2]. Так, згідно з цим пунктом, курсові різниці за
монетарними статтями в іноземній валюті визначають: на дату здійснення
розрахунків (1); на дату балансу (за монетарними статтями, що значаться
на кінець кварталу) (2).
Як бачимо, П(С)Б0 21 [2] виділяє два випадки, в яких розраховують
курсові різниці. Так, якщо в підприємства є валюта або заборгованість в
інвалюті, то курсові різниці за такими монетарними статтями визначають
щоквартально (на дату складання фінансової звітності, тобто на останній
день звітного кварталу), а також на момент здійснення розрахунків
(вибуття валюти або, наприклад, погашення грошової заборгованості –
отримання/перерахування оплати в інвалюті).
Відображення курсових різниць в обліку залежить від того, з якими
операціями вони пов’язані і до якого виду діяльності фактично належать.
Тому курсові різниці, що виникають, умовно можна поділити на:
– операційні – виникають за валютними операціями, пов’язаними з
операційною діяльністю (відображають з використанням субрахунків 714
“Дохід від операційної курсової різниці”, 945 “Втрати від операційної
курсової різниці”);
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– неопераційні – виникають за валютними операціями, пов’язаними з
інвестиційною або фінансовою діяльністю (відображають з використанням
субрахунків 744 “Дохід від неопераційної курсової різниці”, 974 “Втрати
від неопераційних курсових різниць”).
Різниці, що виникають під час придбання валюти, не є курсовими.
Окремо розглянемо випадок придбання валюти. Так, різниці, що
виникають під час придбання інвалюти у зв’язку з відмінністю курсу НБУ
від комерційного курсу, за П(С)БО 21 не є курсовими. Зауважимо, що
курсовою згідно з п. 4 П(С)БО 21 вважають різницю між оцінками
однакової кількості одиниць іноземної валюти за різних валютних курсів.
Валютний курс ,своєю чергою,за п. 3 П(С)БО 21 – це встановлений
Національним банком України курс грошової одиниці України до
грошової одиниці іншої країни. Разом з тим у момент придбання валюти
курс НБУ не змінюється. Отже, різниця, що виникає між вартістю валюти
за курсом НБУ та за комерційним курсом (тобто курсом, за яким валюту
придбано фактично), не є в розумінні П(С)Б0 21 курсовою різницею.
Проте, ураховуючи, що різниця, зумовлена розбіжностями таких курсів,
може бути як позитивною, так і від’ємною, у бухгалтерському обліку її
відображають з віднесенням до витрат або доходів періоду [2]:
– якщо під час придбання валюти комерційний курс перевищує курс
НБУ, то від’ємна різниця, що виникає, включається до витрат (Дт 949, 977
– Кт 333);
– якщо під час придбання валюти курс НБУ вищий від комерційного
курсу, то позитивна курсова різниця, яка виникла, визнається доходом Дт
333 – Кт 719, 746).
Курсові різниці, що виникають під час операцій із іноземною
валютою, підлягають оподаткуванню.
Згідно зі п.п. 153.1.3 Податкового кодексу України визначають
курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті,
заборгованості та іноземної валюти відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку [1].
Таким чином, прибуток (позитивне значення курсових різниць)
ураховують у складі доходів платника податку, а збиток (від’ємне
значення курсових різниць) – у складі витрат платника податку.
Література
1. Податковий кодекс України, від 02.12.2010р. № 2755-ІV.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 21 “Вплив зміни
валютних курсів”, затверджене наказом Міністерства фінансів України
№ 193 від 10.08.2000 р.
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ОСОБЛИВОСТІ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ГУДВІЛУ
Виходячи із реальних умов розвитку сучасної економіки дедалі
більшу роль у підвищенні конкурентоспроможності підприємств
відіграють нематеріальні активи. Саме за рахунок них збільшується
ринкова вартість підприємств, забезпечується захист їхніх прав та
підвищується інвестиційна привабливість. Статистичні показники
функціонування підприємств вказують на те, що з кожним роком їхня
частка у структурі активів суб’єктів підприємницької діяльності має
тенденцію до зростання.
Серед нематеріальних активів пріоритетним чинником успіху
підприємств є володіння інтелектуальними ресурсами та їх ефективне
використання. Джерелом зростання вартості таких ресурсів в сучасних
умовах господарювання стає інтелектуальний капітал, різниця в оцінці
ринкової і балансової вартості якого призводить до появи особливої
економічної та бухгалтерської категорії – гудвілу.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19
"Об'єднання підприємств", гудвіл – це перевищення вартості придбання
над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих
активів, зобов’язань і непередбачених зобов'язань на дату придбання [1].
Слід зазначити, що визначення гудвілу трактується Податковим кодексом
України, як нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця
між ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства як
цілісного майнового комплексу, що виникає в результаті використання
кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів,
послуг, нових технологій тощо [2].
Щодо оцінки вартості гудвілу у П(С)БО 19 вказано, що гудвіл може
бути визнано активом лише при переході права власності — у балансі
нового власника, тобто його вартість визначають лише при продажі
підприємства або об’єднанні з іншим [1]. Разом з тим вартість гудвілу не
підлягає амортизації і не враховується під час визначення витрат платника
податку [2].
На практиці найчастіше використовують три способи визначення
вартості гудвілу, тобто ціни, яку покупець має заплатити понад балансову
вартість чистих активів.
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Відповідно до першого методу, гудвіл оцінюється за вартістю
перевищення ринкової ціни чистих активів підприємства над їх
балансовою вартістю. Цей спосіб є досить неточним і складним. Зокрема,
важко встановити, які саме об'єкти активів відносяться до чистих та
з’ясувати їх балансову вартість. Не завжди доцільно порівнювати ціну
ділової репутації фірми і ринкову надбавку до балансової вартості чистих
активів, які їй належать.
Другий спосіб оцінки гудвілу ґрунтується на порівнянні
прибутковості підприємства з прибутковістю аналогічних підприємств у
галузі. Володіючи комерційною інформацією інших підприємств, що
працюють у тій ж галузі, порівнюють їх середній прибуток та
середньорічний прибуток підприємства, яке продається, за аналогічний
період. Гудвіл виникає внаслідок перевищення прибутку підприємства над
середньогалузевим прибутком і являє собою суму цього перевищення
помножену на кількість років, протягом яких планується отримання
аналогічних (але не нижчих) прибутків. Однак термін корисного
використання гудвілу важко спрогнозувати.
Відповідно до третього способу вартість гудвілу визначається
відношенням
суми
перевищення
прибутку
підприємства
над
середньогалузевим прибутком та середньою нормою прибутку. Перевагою
цього способу є обґрунтування суми вкладеного капіталу в підприємство з
можливістю подальшого отримання визначеної прибутковості. Проте, не
завжди підприємство зможе підтримувати прибутковість на одному рівні.
Отже, всі способи оцінки вартості гудвілу мають певні недоліки і
потребують подальших роз’яснень на законодавчому рівні. Удосконалення
законодавчої та нормативної бази з бухгалтерського обліку гудвілу
сприятиме полегшенню їх оцінки та прискоренню процесу приведення
вітчизняної облікової системи до вимог ринкової економіки і міжнародних
стандартів.
Література
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання
підприємств»: Наказ Міністерства фінансів України від 7 липня 1999р. №
163. 2. Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI.
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студ. гр. ЕОАм-21з,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Борщук І. В.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У СКЛАДІ
НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Актуальність проблематики обліку необоротних активів в
бюджетних установах зумовлена тим, що наша країна знаходиться в
режимі постійної економії та заощаджень, а також необхідністю
раціонального використання державних ресурсів. Маючи завдання
зробити неможливими факти зловживань, розкрадань та недоцільного
використання державних ресурсів, потрібно визначити необхідність
правильної організації і ведення бухгалтерського обліку необоротних
активів у бюджетних організаціях, в тому числі земельних ділянок та
угідь.
Цілком виправдано цьому питанню приділена увага багатьох вченихнауковців. Зокрема в розроблення теорії земельних питань та ведення
обліку земель вагомий внесок зробили такі вчені, як Аверіна А., Лишенко
С. Лістрова С Осадча Ю., Крупка А., Саблук П., Соколов В., Садовська І.,
Трегобчук В., Третяк А., Ярмоленко В., Дем’яненко М., Дручек В. та
інші. Ці автори у своїх працях аналізують методичні підходи до оцінки та
обліку земель, використані та визнані світовим досвідом, співставляючи
їх з національними. Однак на думку багатьох економістів не можна ці
методичні підходи в повній мірі застосовувати в Україні за сьогоденних
умов. Тому існує необхідність подальших наукових досліджень щодо
даної тематики.
Серед основних завдань бухгалтерського обліку землі можна
виділити правильне оформлення документів щодо надходження і вибуття
земельних ресурсів, надання їх в користування, оренди, капітальних
витрат
на
покращення
земель,
оформлення
поточних
сільськогосподарських, будівельних та інших робіт на землі;
відображення вищезазначених операцій із землею в первинних
документах та облікових регістрах; забезпечення здійснення контролю за
законністю й доцільністю операцій з землею в процесі діяльності
установи [2].
Згідно з п. 145.1 Податкового кодексу України основні засоби
розподіляються на 16 груп, для кожної з яких встановлено мінімальний
термін корисного використання. Земельні ділянки включено до групи 1
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основних засобів, однак відносно земельних ділянок та угідь строк
корисного використання не встановлюється, а отже земельні ділянки не
підлягають амортизації (крім кар’єрів та звалищ) [1].
Капітальні витрати на покращення земель, в незалежності від
завершення об’єму виконаних робіт, включаються до вартості основних
засобів кожного року в тій сумі витрат, які відносяться до прийнятих в
експлуатацію площ земель в цьому році. Земля та будівлі є окремими
активами, навіть якщо їх придбали разом, тому їх облік здійснюють
окремо. Збільшення вартості землі, на якій стоїть будівля, не впливає на
оцінку будівлі, що амортизується.
Для цілей бухгалтерського обліку оцінка земельних ділянок
здійснюється за справедливою вартістю. Справедливу вартість землі
визначають на основі ринкових свідчень за допомогою експертної оцінки,
яку проводять професійні оцінювачі за Методикою експертної грошової
оцінки земельних ділянок, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 11.10.2002 № 1531.
Право на користування земельною ділянкою, відповідно до
земельного законодавства, обліковується в бюджетній установі як об’єкт
нематеріальних активів (рахунок 12 «Нематеріальні активи» Плану
рахунків бюджетних установ).
Слід зазначити, що запис будь-якої операції щодо землі в
бухгалтерському обліку може робитись лише в тоді, коли для цього
підставою є повноважні законодавчі розпорядження чи сесійні рішення. В
іншому випадку такі записи мають незаконний характер і розцінюються
як корупційні дії. Всі землі, які містяться в межах адміністративнотериторіальних пунктів повинні підлягати державному обліку. Для цього
використовуються дані земельно-кадастрових документів.
14 травня 2015 р. Парламент ухвалив Закон України № 418-VIII «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування
земельних ділянок та їх державної реєстрації на підставі документації із
землеустрою, розробленої до 2013 року». Він передбачає спрощення
процедури оформлення права власності та права користування
земельними ділянками для тих, хто до 2013 року почав процедуру
отримання ділянки у власність (користування), та не довів її до кінця у
зв’язку зі змінами, що були внесені до законодавства. Закон № 418 набув
чинності 06.06.15 р., що варто взяти до уваги бухгалтерам бюджетних
установ.
Земельні ресурси – унікальна економічна категорія, що зумовлює
специфіку системи обліку земель і потребує подальших досліджень даної
тематики та окреслення основних напрямів вдосконалення обліку
земельних ділянок, серед яких вдосконалення методичних основ обліку

84

земель, нормативно-правової бази, методології обліку та документування
операцій з обліку землі.
Література
1. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів
суб'єктів державного сектору, затверджені Наказом Міністерства
Фінансів України 23 січня 2015 року № 11. 2. Облік у бюджетних
установах: навчальний посібник / П. Й. Атамас; Дніпропетровський
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Науковий керівник – Руда Т. П.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА РОЗПОДІЛУ
ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
Проблеми обліку та розподілу загальновиробничих витрат набувають
особливого значення при обчисленні сум понесених витрат та обрахунку
собівартості продукції, оскільки вони формують виробничу собівартість
продукції. Однією з нагальних проблем сьогодення є проблема
правильного та обґрунтованого розподілу витрат відповідно до сучасних
умов та баз розподілу.
Такі вітчизняні науковці як І. М. Бабин, О. М. Королик та В. Я.
Фаріон переконані, що точна бухгалтерська калькуляція неможлива і
непотрібна. Загалом ніхто і не стверджує про підрахунок собівартості
продукції з 100% точністю, але доцільно побудувати загальну схему,
скориставшись якою бухгалтер зможе легко здійснювати облік витрат на
підприємстві.
Загальновиробничі витрати умовно поділяють на змінні (змінюються
прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності) та
постійні (залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні
обсягу діяльності). Більшість підприємств для обліку змінних
загальновиробничих витрат використовують субрахунок 911, а для обліку
постійних загальновиробничих витрат – субрахунок 912.
Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт
витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати,
обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності
звітного періоду. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на
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об'єкти витрат з використанням відповідної бази розподілу при нормальній
потужності. Під нормальною потужністю розуміють очікуваний середній
обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності
протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням
запланованого обслуговування виробництва.
Проте не всі науковці дотримуються такої схеми. Наприклад, О. М.
Королик вважає, що не слід змінні та постійні розподілені
загальновиробничі витрати відносити спочатку до собівартості продукції,
оскільки одержувана в результаті цього величина нерозподілених витрат
немає ніякого обліково-аналітичного і контрольного значення, адже її
одержують не прямим, а розрахунковим шляхом порівняно з минулими
роками, аналогічні розрахунки по інших статтях у частині визначення
відхилень не здійснюються. Тому всю суму загальновиробничих витрат,
накопичену по дебету рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” необхідно
наприкінці звітного періоду повністю списувати на витрати виробництва і
включати до собівартості випущеної продукції (робіт, послуг) пропорційно
до прийнятої бази розподілу.
Такі науковці як Т. М. Сльозко та В. О. Ластовецький вважають, що
порядок розподілу постійних витрат з врахуванням показника нормальної
потужності недосконалий. Це пояснюється тим, що отриманий показник
нормальної потужності економічно необґрунтований, оскільки передбачає
лише очікуваний обсяг діяльності.
Т.М. Сльозко пропонує загальновиробничі витрати взагалі не
розподіляти, а точніше списувати їх у кінці звітного періоду на фінансові
результати, як, наприклад, адміністративні чи збутові витрати [1, с. 145].
На думку проф. В. О. Ластовецького, віднесення нерозподілених
постійних загальновиробничих витрат до собівартості реалізованої
продукції є неправильним [2, с. 136]. Він також вважає, що сліпе
копіювання західних концепцій та принципів є негативною стороною
реформування бухгалтерського обліку.
Необхідно зазначити, що база розподілу повинна максимально
враховувати вплив різних факторів на обсяг загальновиробничих витрат, а
досягнути цього в реальних умовах буває доволі важко, тому собівартість
окремих видів продукції розраховується дещо наближено.
Проблема
визначення
оптимального
методу
розподілу
загальновиробничих витрат, як і проблема визначення складу постійних і
змінних загальновиробничих витрат, пов’язана також з недосконалістю
сучасної нормативної бази.
Тому удосконалення обліку загальновиробничих витрат повинно
охоплювати як зміст, так і методику та технологію збору, реєстрації й
обробки інформації. Цей процес можливий лише при умові повної
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ліквідації головних недоліків – недостатньої оперативності та
аналітичності. Отже, на даний час існує необхідність розробки ефективних
методик розподілу загальновиробничих витрат на вітчизняних
підприємствах.
Література
1. Сльозко Т.М. До питання розподілу непрямих витрат /
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2. Ластовецький В.О. Галузевий бухгалтерський облік: проблеми теорії і
практики / В.О. Ластовецький. – Чернівці: Прут, 2010. – С. 134-137.

Михайлишин М. І., Яремко М. О.,
студ. гр. ЕОАм-11,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Плекан М. В.,
к.е.н., старший викладач кафедри обліку та аналізу
СУТНІСТЬ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОГО
ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
Особливості оцінювання вартості основної та побічної продукції в
комплексному виробництві на даний момент становлять серйозну
проблему для багатьох підприємств, тому що до цього часу існує мало
літератури, в якій розглядається ця тема і лише на незначній кількості
підприємств ведеться управлінський облік. При комплексному
виробництві виникає проблема розподілу витрат, оскільки на багатьох
підприємствах комплексні витрати відносять на всі види продукції, у тому
числі і на побічну, що призводить до завищення ціни реалізації продукції і,
таким чином, до зменшення обсягів реалізації.
Питання особливостей калькулювання витрат на продукцію в
комплексному виробництві розглянуті у працях вітчизняних, а також
іноземних авторів, а саме у працях К. Друри, Н. Белінської, С. Іваніної, Л.
Шик, Ю. Корнієнко та ін. До теперішнього часу залишаються
проблемними питаннями оцінювання собівартості продукції комплексного
виробництва та методики розподілу комплексних витрат з урахуванням
галузевих технологічних особливостей виробництва.
Продукти, що виробляє комплексне виробництво, які до певної точки
в технологічному процесі (це точка, після якої сумісно вироблені продукти
визнаються індивідуальними продуктами) не існують окремо, тобто
затрати на виробництво продукції неможливо розділити між видами
продукції, носять назву сумісно вироблених продуктів. За цих умов точне
визначення собівартості окремих виробів є неможливим, оскільки немає
відповідної бази для об’єктивного розподілу комплексних витрат [1, c. 55].
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Комплексні продукти можуть бути основними і побічними або
супутніми. Основні продукти - це продукти, заради яких засноване дане
виробництво, вони мають значну ціну реалізації. Побічні продукти мають
незначну ціну реалізації, вони нероздільні з основними продуктами до
точки розділу. Супутня продукція - це продукція, отримана в одному
технологічному циклі (процесі) одночасно з основною. За якістю вона
відповідає стандартам і призначена для подальшої обробки або відпуску
споживачам.
За своїми технічними й іншими характеристиками побічна та супутня
продукція майже не відрізняється від основної, тому їх кількісні та якісні
параметри визначають аналогічно основній продукції.
Сумісно вироблені та побічні продукти притаманні тим галузям, де
виробництво одного продукту неминуче приводить до виробництва інших
продуктів. Прикладами таких виробництв є галузь переробки
сільськогосподарської продукції (молоко, вершки, масло, сметана, сир),
м’ясокомбінати (м’ясо, шкіра, жир, кістки), галузь хімічної промисловості
(пропилен, бензол, етилен), нафтопереробна галузь, виробництво
кольорових металів із поліметалевих руд тощо.
Наприклад, м’ясопереробні підприємства не можуть при забої
одержати тільки один вид продукції, тому що при обробленні одержують
м’ясо, кістки, шкіру, жир, субпродукти, кров. Усі продукти технологічного
процесу, як правило, утворюються одночасно, а основні виробничі витрати
на їхнє одержання виникають одноразово: в одних виробництвах - на тих
же стадіях, в інших - на різних.
Отже, існують два види комплексних виробництв:
1) продукти з виробничого процесу виходять одночасно по його
закінченні, проходячи одні і ті ж виробничі стадії;
2) продукти з виробничого процесу виходять на різних технологічних
стадіях, одні з яких загальні, інші - окремі.
Для комплексних виробництв характерно, що при переробці сировини
змінюється її внутрішня структура і утвориться група різнорідних
компонентів з новими якісними характеристиками, відмінними від
початкової сировини.
Витрати комплексних виробництв пов’язані з єдиним технологічним
процесом в ході якого виробляються два та більше продуктів. Після точки
розподілу затрати можна зв’язувати з конкретними видами продукції і такі
затрати носять назву роздільних витрат. Рух витрат в комплексному
виробництві здійснюється наступним чином. До точки розподілу всі
витрати нагромаджують на одному рахунку. Після точки розподілу, якщо
продукція підлягає подальшій обробці, затрати обліковують окремо за
кожним видом продукції. Однак після точки розподілу всі витрати,
понесені на виробництво побічної продукції, повинні відноситися тільки
на собівартість побічної продукції, тому що ці витрати потребувалися
лише для її виробництва. Величину чистих прибутків, отриманих від
реалізації побічної продукції, вираховують із собівартості основної
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продукції, випуск якої дозволяє отримати дану продукцію [2, с. 14].
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ
УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Управління підприємством є непростим завданням, тим більше в
складній економіко-політичній ситуації в Україні. За таких умов необхідно
своєчасно одержувати інформацію для прийняття управлінських рішень,
адже
від
цього
залежить
ефективність
та
життєздатність
підприємств. Тому правильна організація і ведення управлінського обліку
на підприємствах набуває все більшої актуальності. Задля ефективного
функціонування і отримання бажаних результатів своєї діяльності
підприємствунеобхідно знати, яка продукція буде користуватись
найбільшим попитом, які витрати необхідні на її виготовлення, який дохід
принесе її реалізація в майбутньому, і звичайно, яку суму прибутку
принесе. Тому саме ведення управлінського обліку на підприємстві має
забезпечити вирішення таких завдань і слугуватиме основним
інструментом задля їх ефективної реалізації.
Управлінський облік призначений для надання достовірної і повної
інформації, яка необхідна для прийняття правильних та ефективних
управлінських рішень на підприємстві. Але в практичній діяльності
керівники підприємств досі не мають чіткого розуміння цього виду обліку,
що, мабуть, є головною проблемою процесу постановки системи
управлінського обліку[1].
Однією з найважливіших проблем функціонування підприємств
України в ринкових умовах є налагодження системного контролю за
витратами, як основного засобу досягнення належної ефективної
діяльності. Вирішенню цієї проблеми повинен сприяти управлінський
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облік, який забезпечуватиме мінімізацію витрат на виробництво продукції
й одержання максимального прибутку[2].
Відповідно до інтересів користувачів управлінський облік має
відповідати таким цілям: децентралізація контролю, в розрізі центрів
відповідальності, за обліком витрат і формуванням собівартості продукції;
впорядкування інформації в управлінській звітності, необхідної для
прийняття управлінських рішень і розробки стратегічних дій підприємства.
Пушкар М.С. підкреслює, що особливістю управлінського обліку є те, що
він на місце чисто процедурних обліково-економічних завдань висуває
нове завдання – забезпечення потреб користувачів такою інформацією, яка
носить адресний характер, тому зрозуміло, що для різних груп
користувачів треба забезпечити різну інформацію [3, с. 116].
Таким чином, управлінський облік можна охарактеризувати як
інтегруючу систему підготовки ключової інформації і забезпечення нею
різних рівнів управління з ціллю ефективноїдопомоги керівництву в
управлінні, плануванні й контролі за діяльністю підприємства, що
досягається шляхом надання інформації про формування собівартості,
забезпечення даними про відхилення фактичних показників від прогнозних
значень в оперативному порядку тощо [4].
Управлінський облік є важливим інструментом управління, адже дає
можливість підприємству створювати конкурентні переваги в ринковому
середовищі та забезпечує підприємство ключовою інформацією, яку
адміністрація підприємства має змогу своєчасно отримувати та
аналізувати.
Впровадження управлінського обліку на підприємствах дасть
бажаний результат діяльності, оскільки при знижені витрат досягається
більший прибуток. Процес організації управлінського обліку на
підприємствах повинен бути поступовим, взаємопов’язаним та
обґрунтованим.
Впровадження управлінського обліку на підприємствах є необхідною
умовою для успішної роботи, створення оптимальної ринкової
інфраструктури, виживання підприємств в умовах вільної конкуренції та
зростання їх економічного потенціалу [5].
Подолання основних проблем та ефективне ведення управлінського
обліку повинно стимулювати підприємства до створення на базі
госпрозрахункових відносин принципово нової системи управління
витратами, яка надасть можливість чітко відстежувати, аналізувати і
контролювати витрати та оперативно формувати інформацію, необхідну
для вжиття заходів щодо підвищення ефективності виробництва.
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Науковий керівник – Подольчак Н.І.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ РУХУ
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Важливе місце серед об'єктів управління підприємством займають
виробничі запаси. Вони є однією з найважливіших статей активу балансу. Від
ефективного використання виробничих запасів залежить величина прибутку
підприємства та швидкість обороту вкладеного капіталу, тому їх якісному
документальному оформленню відводиться особлива увага.
Організація документального оформлення руху виробничих запасів
знаходиться в центрі уваги багатьох вчених і дослідників. Серед науковців, що
займалися вивченням проблеми обліку виробничих запасів, слід виділити
таких вітчизняних вчених, як Н. Борщ, Ф.Ф. Бутинець [1], І. Буфатіна, С.Ф.
Голов [3], Н.М. Грабова, С.І. Дерев’янко, В.П. Завгородній, Г.Г. Кірейцев,
О.В. Мурашко, М.Ф. Огійчук, В.В. Сопко [5], Л.К. Сук, Н.М. Ткаченко та інші
вчені. Серед іноземних авторів: С.В. Абрамов, Р.Н. Антоні, С.А. Вирабов, П.А.
Костюк, О.А. Кролі, А.Ш. Маргуліс та інші.
Організація документообігу – важливий аспект діяльності кожного
підприємства. Безпосередньо від правильності організації документообігу
залежить повнота, швидкість та якість відображення інформації в
бухгалтерському обліку. Суцільна та безперервна реєстрація у документах
даних про всі господарські операції, що здійснюються, є важливим засобом
контролю за об’єктами господарської діяльності, та, зокрема, правильним і
раціональним використанням запасів підприємства [2].
Порядок документального оформлення операцій з відпуску запасів зі
складів підприємства залежить від того, для яких потреб вони відпускаються:
систематично на виробничі потреби або епізодично в цехи та відділи для
адміністративних чи інших потреб.
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На підприємстві повинні оформляти такі документи: акт отримання;
лімітно-забірна картка; накладна на відпуск ТМЦ; податкова накладна;
прибутковий ордер; рахунок-фактура; товарно-транспортна накладна;
накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів.
Переважну більшість виробничих запасів підприємства придбавають у
постачальників на підставі укладених договорів (контрактів, угод). На
відвантажені (відпущені) матеріальні цінності постачальник виписує рахунокфактуру та інші розрахунково-платіжні документи, а також податкову
накладну. Податкова накладна надає право покупцеві, зареєстрованому як
платник ПДВ, на включення до податкового кредиту суми ПДВ, сплачену
постачальнику при придбанні матеріальних цінностей (робіт, послуг).
Приймання матеріалів, що надійшли на склад підприємства, здійснюється
на підставі накладної на відпуск товарно-матеріальних цінностей (ф. № М-20)
або оформляється прибутковим ордером (ф. № М-4), якщо під час приймання
виявлені розходження між фактичною кількістю матеріальних цінностей, що
надійшли, і кількістю, вказаною у накладній. При цьому недостача (псування)
матеріальних цінностей, виявлена при прийманні їх від залізниці (порту),
оформляється комерційним актом, а при прийманні їх на складі –
приймальним актом. Матеріали, доставлені автотранспортом, прибуткуються
на підставі товарно-транспортних накладних. Приймання матеріалів від своїх
цехів та інших підрозділів здійснюється за накладною, яка виписується цехомздавальником або іншим підрозділом.
Документообіг підприємств повинен містити таку інформацію: кількість
і назви підрозділів, через які проходить кожний первинний документ; посади
виконавців, які працюють з ним; мінімальний і максимальний строки
перебування первинних документів у підрозділі або у виконавця; в який
момент кожен вид первинних документів складають, приймають до обліку,
передають в обробку і здають в архів.
Документи на оприбуткування і списання витрачених матеріалів, що
надходять до бухгалтерії, вимагають їх систематичного опрацювання і
відображення в облікових регістрах. Документи групуються за видами запасів,
після чого за кожною з груп документів підраховується загальна сума, яка
записується на зворотному боці регістру. Дані оброблених регістрів заносяться
до накопичувальної відомості руху запасів, яка складається бухгалтером.
Організація документообігу наявності та руху виробничих запасів в
Україні є недосконалою, тому потребують вирішення питання щодо обліковоаналітичного управління виробничими запасами та удосконалення регістрів
аналітичного обліку запасів, для забезпечення об’єктивності, прозорості та
аналітичності накопиченої інформації про запаси.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
Відповідно до Закону України “Про оплату праці” від 24.03.1995 №
108/95-ВР заробітна плата - це винагорода, яку виплачує працівникові
роботодавець за виконану, відповідно до трудового договору, ним роботу
та яка обчислена, здебільшого, у грошовому виразі. У інструкції зі
статистики заробітної плати від 13.01.2004 № 5 визначено, що фонд оплати
праці враховує фонд основної заробітної плати, фонд додаткової заробітної
плати й інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Сума заробітної
плати, що належить до виплати працівникові становить суму нарахованої
заробітної плати за мінусом усіх утримань відповідно до чинного
законодавства.
Усі утримання з заробітної плати поділяють на обов’язкові та
добровільні. Обов’язкові утримання це відрахування із заробітної плати
працівника, які здійснюють за його місцем праці відповідно до норм
чинного законодавства, якщо здійснення таких утримань не потребує згоди
працівника та видання наказу роботодавця. На сьогодні, із заробітної плати
здійснюють такі обов’язкові утримання як єдиний соціальний внесок,
податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, а також стягнення за
постановою судового чи іншого органу, тобто, за виконавчими
документами.
Добровільні утримання це такі види утримань з заробітної плати, які
проводять лише за згодою працівника. До них належать: профспілкові
внески, внески за договором добровільного страхування, до недержавних
пенсійних фондів, покриття банківських кредитів. Крім того, із заробітної
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плати працівника можуть здійснювати стягнення за наказом чи
розпорядженням керівника підприємства, а саме: адміністративні штрафи,
оплата за навчання чи харчування, для покриття завданих збитків
підприємству. Тому, усі види утримань класифікують за їх характером та
поділяють на три групи: обов’язкові, за ініціативою підприємства й згодою
працівника та за ініціативою працівника. На рис. 1 наведено класифікацію
утримань із заробітної плати.
Утримання із заробітної плати

Обов’язкові
Податок на
доходи фізичних
осіб
Єдиний
соціальний внесок
Військовий
збір

За ініціативою
підприємства та згодою
працівника
За завдані
підприємству шкоду чи
збитки
За брак у
виробництві з вини
працівника
Адміністративні
штрафи
Оплата за
харчування чи навчання

За ініціативою
працівника
Профспілкові
внески
За договором
добровільного
страхування
Внески до
недержавних
пенсійних фондів

Інші
утримання за
постановою
.
Інші утримання за
Інші
судових та інших
ініціативою
утримання за
органів
підприємства
ініціативою
(за
працівника
виконавчими
документами)
Рис. 1 Класифікація утримань із заробітної плати

Основними видами утримань із заробітної плати є єдиний внесок на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, ПДФО та військовий
збір. Також, законодавством передбачені й інші види утримань із
заробітної плати, які стягують із доходів працівника як в обов’язковому
порядку, так і на добровільній основі, зокрема за виконавчими
документами, за договором добровільного страхування, внески до
недержавних пенсійних фондів, покриття банківських кредитів тощо.
Тому, роботодавці повинні здійснювати усі вище перелічені види утримань
у встановленому законодавством порядку.
Для відображення утримань з заробітної плати в журналі
господарських операцій дані з первинних документів узагальнюють на
рахунках бухгалтерського обліку. Так, утримання ЄСВ з заробітної
відображають
по
кредиту
субрахунку
651
“Розрахунки
із
загальнообов’язкового державного соціального страхування”. Відповідно
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по дебету субрахунку 651 відображають сплату та перерахування ЄСВ в
бюджет. Утримання ПДФО здебільшого на підприємствах відображають
як розрахунки за податками по кредиту аналітичного рахунку 6411
“Розрахунки за ПДФО”, а по дебету цього рахунку – сплату податку до
бюджету. Оподаткування заробітної плати працівників військовим збором
відображають як розрахунки за обов’язковими платежами. Так, у Плані
рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування не
передбачено окремого субрахунку щодо обліку військового збору. Тому,
нараховують військовий збір по кредиту субрахунку 642 “Розрахунки за
обов’язковими платежами” в кореспонденції з дебетом відповідних
рахунків з яких стягують збір, а сплату збору відображають по дебету
субрахунку 642. Окрім вище наведених утримань з заробітної плати
працівників здійснюють й інші утримання. Для прикладу утримання
аліментів за виконавчими документами з доходів працівників
відображають як розрахунки з іншими кредиторами по кредиту
аналітичного рахунку 6853 “Розрахунки по виконавчих листах”, а по
дебету рахунку 6853 відображають перерахування аліментів стягувачу.
Усі утримання, платниками яких є як працедавець, так і працівник,
перераховує підприємство, яке виконує функцію податкового агента.
Варто зазначити, що за неправильне здійснення утримань з заробітної
плати працівників та несвоєчасне або неповне перерахування таких
утримань працівники бухгалтерії несуть адміністративну відповідальність.
Так, у разі ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання
заяви про взяття на облік платниками єдиного внеску на підприємство
накладають штраф у розмірі десяти НМДГ, а за несплату або несвоєчасну
сплату ЄСВ - штраф у розмірі 20 % від своєчасно не сплачених сум.
Також, за неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої
нараховують ЄСВ, накладають штраф у розмірі від 8 до 15 НМДГ.
Відповідно до ст. 127 ПКУ за ненарахування або несплату ПДФО або
військового збору застосовують штраф в розмірі 25% суми податку, що
підлягає нарахуванню або сплаті до бюджету. Передбачені цим пунктом
штрафи не застосовують, коли ненарахування або несплату ПДФО
самостійно виявляють на підприємстві при проведенні перерахунку цього
податку та виправляють в наступних податкових періодах протягом
звітного року.
У разі порушення вимог Закону України “Про виконавче
провадження” щодо несвоєчасного подання або неподання звітів про
відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника, подання
неправдивих відомостей про доходи і майновий стан боржника винні
особи несуть відповідальність у встановленому законом порядку, а саме:
штраф на боржника - фізичну особу від десяти до двадцяти НМДГ; на
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посадових осіб підприємства - від 20 до 40 НМДГ.
Отже, одним із важливих об’єктів облікового процесу є утримання з
заробітної плати працівників. Правильна організація обліку утримань із
заробітної плати та достовірність відображення їх у звітності відіграють
важливу роль у діяльності будь-якого підприємства.
Павелик Н.М.,
студ. гр. ЕОАм-21з,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Височан О.О.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
УНОРМУВАННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ
В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА
Необхідність правильного визнання доходу, достовірного та
своєчасного відображення його у бухгалтерському обліку передбачає
формування елементів облікової політики щодо доходів діяльності
підприємства. Ефективність прийнятих рішень управлінським персоналом
значною мірою залежить від інформативності облікових даних, що
випливає з облікової політики підприємства [1, с. 120].
Визначення положень облікової політики щодо доходів значною
мірою є запорукою своєчасного та правильного визначення фінансового
результату підприємства.
Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1
“Загальні вимоги до фінансової звітності” визначаються особливості
розкриття облікової політики у фінансовій звітності підприємства. Зокрема
у розділі IV “Розкриття інформації у фінансовій звітності” зазначено, що
підприємство у фінансовій звітності повинно розкривати принципи оцінки
статей фінансової звітності, що були використані під час її складання, та
методи обліку окремих об’єктів, що відображаються у статтях фінансової
звітності [4, с. 585]. При оформленні облікової політики підприємства
кожен з елементів встановлюється і визначається підприємством у
відповідності до П(С)БО. Окремі елементи облікової політики мають
альтернативні методи обліку. Це дає можливість формувати
розпорядження про облікову політику підприємства відповідно до
особливостей діяльності [3, c. 206-207].
Дохід є отриманням економічних вигод, які виникають у результаті
діяльності підприємства. Для визнання доходу необхідне не лише
надходження активу або зменшення зобов’язання, його наслідком є і
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збільшення власного капіталу (крім внесків учасників). Доходи, як і
витрати, входять до складу об’єктів бухгалтерського обліку на підставі
принципу відповідності та нарахування доходів і витрат [2, с. 174].
До основних об’єктів облікової політики щодо доходів відносять:
- номенклатуру статей доходів діяльності;
- порядок визнання доходів залежно від їх виду;
- спосіб вивчення ступеня завершеності робіт, послуг, дохід від
використання і надання яких визначається за ступенем завершеності.
Залежно від виду діяльності підприємства у Наказі про облікову
політику необхідно передбачати один із видів визначення ступеня
завершеності операцій та (або) робіт за будівельними контрактами.
Доходи підприємства визначаються на підставі оцінки ступеня
завершеності операцій. П(С)БО 15 “Дохід” передбачено застосування
таких способів оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг:
вивчення виконаної роботи; визначення питомої ваги обсягу послуг,
наданих на певну дату, в загальному обсязі послуг, які мають бути надані;
визначення питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв’язку з
наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат [4, с. 587].
Обліковою політикою необхідно затвердити також робочий план
рахунків з метою забезпечення ведення бухгалтерського обліку і розрізі
доходів діяльності підприємства. Наприклад, на підприємствах гуртової
торгівлі така розробка, дозволить організувати ефективний аналітичний
облік доходів від реалізації за видами товарів, товарними групами,
менеджерами, покупцями, регіонами збуту тощо [5, с.176].
Таким чином, встановлення положень облікової політики щодо
доходів підприємства напряму залежить від його галузевої приналежності,
яка в свою чергу впливає на порядок визнання доходів.
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– № 4. – С. 584-590. 5. Фірко Н.Б. Організація бухгалтерського обліку
доходів від реалізації товарів на підприємствах гуртової торгівлі / Н.Б.
Фірко // Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах
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Науковий керівник – Лоханова Н.О.,
д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту
ПИТАННЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ
ВАРТІСТЬ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ З ПОВЕРНЕНЯМ ТОВАРУ
ПОСТАЧАЛЬНИКУ
Значна кількість підприємств України зареєстровані платниками
податку на додану вартість (ПДВ), а отже зобов’язані вести облік його
нарахування та сплати. Стандартними операціями є відношення між
підприємствами щодо постачання товарів, відповідно за таких умов мають
місце й операції з повернення товарів покупцем постачальнику. Ці доволі
прості операції, супроводжуються складанням розрахунку-коригування на
раніше виписану податкову накладну, тим самим зменшуючи суму
податкового зобов’язання з ПДВ. Раніше це не вимагало значних
труднощів для бухгалтерів, але з введенням електронного адміністрування
ПДВ [1], а також нововведеннями до нього з липня місяця 2015 року,
ситуація змінилася, в результаті чого підприємства навіть зазнають втрат.
Так, 16.07.2015 вийшов новий Закон України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування
податку на додану вартість» № 643-19, в якому було зазначено, що пункт
192.1 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:
«Розрахунок коригування, складений постачальником товарів (послуг) до
податкової накладної, яка видана їх отримувачу - платнику податку,
підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних:
постачальником (продавцем) товарів (послуг), якщо передбачається
збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника
або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не
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змінює суму компенсації; отримувачем (покупцем) товарів (послуг), якщо
передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) їх
постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок
коригування отримувачу. При цьому постачальник товарів (послуг) має
право зменшити суму податкових зобов’язань за таким розрахунком
коригування після його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових
накладних отримувачем» [2].
Такі зміни викликали значне обурення серед бухгалтерів, адже це за
певних обставин призводить до «вимивання грошей з обороту». Яким
чином? Розглянемо детальніше на прикладі.
Умовно представимо, що підприємство 10.08.15 отримало від свого
постачальника товар на суму 30 000 грн, сума ПДВ в отриманій ПН склала
5000 грн, відповідно за формулою ∑Накл (5000) = ∑НаклОтр (5000) +
∑Митн (0) + ∑ПoпРах (0) – ∑НаклВид (0) – ∑Відшкод (0) – ∑Перевищ (0)
∑Накл = 5000 грн. Надалі 15.08.15 дане підприємство продає своєму
постійному покупцеві товар на суму 30000 грн. з ПДВ. Відповідно за
формулою це можливо, адже податкове зобов’язання дорівнює
податковому кредиту – 5000 грн. 25.08.15 покупець повертає частину
товару постачальнику на суму 12000 грн., у т.ч. ПДВ 2000 грн. На
реєстрацію розрахунку-коригування дається 15 днів, якщо раніше
постачальник до кінця місяця міг зареєструвати даний документ в ЄРПН і
мати ще на спеціальному рахунку 2000 грн., для того щоб провести
операції з продажу товару іншим контрагентам в рамках ліміту, то тепер
право на реєстрацію розрахунку-коригування передається покупцеві і
відповідно він може зареєструвати його в наступному місяці, адже 15 днів
переходять і на вересень місяць. Через це постачальник попадає в
залежність, якщо він ще до кінця місяця планує продаж товарів, то йому
необхідно з свого власного рахунку відправити гроші на спеціальний
рахунок ПДВ, для того щоб мати можливість зареєструвати податкову
накладну, і відповідно гроші з цього рахунку він вже ніколи не поверне.
Напевно, цьому можна дати назву «вимивання грошей з обороту», бо щоб
законодавчо правильно вести облік ПДВ та виконувати всі правила його
адміністрування підприємству необхідно витрачати свої власні кошти, або
підлаштовуватися під терміни і постійні обмеження, що можуть призвести
до погіршення стосунків з контрагентами. В обох випадках підприємство
несе зайві, необґрунтовані втрати. Доречно ставити суб’єктів
господарювання в таку жорстку залежність: постачальників від покупців і
покупців від постачальників? Правильно умовно примушувати
підприємства перераховувати власні грошові кошти на спеціальні
податкові рахунки, з яких гроші вже ніколи не повертаються?
Справедливо все це? Дане питання залишається відкритим і сподіваємося
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подальші зміни до Податкового кодексу будуть доцільними і сприятимуть
покращенню ведення бізнесу та удосконаленню порядку сплати податків.
Література
1.
Податковий кодекс України. прийнятий Верховною Радою
України 2.12.2010 №2755-VІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17; 2. Закон України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення
адміністрування податку на додану вартість» № 643-19, затверджений
наказом МФУ від 16.07.2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
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Пелюх І.І.,
студ. гр. ЕОАм-22,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Воськало Н.М.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВ
Залучені засоби, що виступають у господарській діяльності
підприємства потребують організації належного контролю їх стану.
Трансформація цих засобів вимагає формування достовірної інформації
про обсяги, строки та умови погашення зобов’язань, повернення позикових
коштів, нараховані за користування відсотки, очікувану економічну
ефективність. Отже, виникає необхідність класифікації окремих
зобов’язань відповідно до їх ознак для спрощення ведення їх обліку та
відображення у фінансовій звітності.
Проаналізувавши погляди на класифікацію зобов’язань з точки зору
різних вітчизняних та зарубіжних науковців, можна зробити висновок що
ще до сьогодні відсутній єдиний підхід, який би дозволив чітко
сформулювати класифікаційні ознаки для задоволення потреб
користувачів. Більшість вчених схиляються до поділу зобов’язань на
поточні та довгострокові. Бутинець Ф.Ф. у своїх працях класифікує
зобов’язання за найбільшою кількістю ознак. Також серед вітчизняних
представників наукових шкіл з його поглядами частково погоджуються
Л.В.Чижевська та С.Л. Береза. Зокрема автори виділяють наступні ознаки:
за терміном погашення, способом погашення, часом виникнення,
можливістю оцінки. Залежно від підстави виникнення, Ф.Ф.Бутинець та
А.Г.Загородній виділяють договірні зобов’язання, які постають з угоди,
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домовленості сторін, та позадоговірні, що виникають незалежно від волі
учасників угоди [4].
Погляди зарубіжних науковців дещо відрізняються. Зокрема, значна
увага приділяється класифікації поточних зобов’язань, які у зарубіжній
науковій літературі поділяють на фактичні, оціночні та умовні. Так, Х.
Андерсон, Д. Колдуелл дають таку характеристику цим видам зобов’язань:
фактичні (definitely determinable liabilities) – виникають з договору,
контракту або на основі законодавства; оціночні (estimated liabilities) – це
зобов’язання, точна сума яких не може бути визначена до настання певної
дати; умовні (contingent liability) – неіснуючі зобов’язання. Тим не менше,
вони є потенційними зобов’язаннями, оскільки залежать від майбутньої
події, що виникає від минулої угоди.
Основним нормативним документом, який регламентує порядок
обліку та класифікації зобов’язань в Україні є П(С)БО 11
«Зобов’язання» [3]. Класифікацію зобов’язань в міжнародній практиці
визначає МСБО 1 «Подання фінансових звітів», МСБО 12 «Податки на
прибуток», МСБО 17 «Оренда», МСБО 19 «Виплати працівникам», МСБО
32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання», МСБО 37
«Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи».
Відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
та фінансової звітності визначають такі види зобов'язань: короткострокові,
довгострокові, стандартні (юридичні і нараховані), резервні та умовні [2].
Аналізуючи та порівнюючи міжнародні стандарти та положення
бухгалтерського обліку зобов’язань, можна сказати, що основні принципи,
подібні за своїм змістом, покладено в основу П(С)БО 11 «Зобов'язання».
Зокрема, у ньому виокремлено такі види зобов’язань: довгострокові
зобов'язання, поточні зобов'язання, забезпечення, непередбачені
зобов'язання та доходи майбутніх періодів.
Отже, підсумовуючи усе вищесказане, можна виокремити наступні
класифікаційні ознаки: за характером виникнення, за економічним змістом,
за валютою зобов'язань, за забезпеченістю, відповідно до підстав, з яких
виникають господарські зобов'язання, за дотриманням термінів погашення,
за ймовірністю погашення, за відображенням в балансі. Залежно від
зацікавленості користувачів інформацію про зобов'язання за наведеними
вище класифікаційними ознаками доцільно задавати у фінансовій звітності
як в узагальненому вигляді, так і розгорнутому.
Дослідження класифікацій зобов'язань іноземними та вітчизняними
вченими, а також вивчення зобов'язань у законодавстві свідчать про
необхідність її систематизації та узагальнення, що дасть змогу отримання
зовнішніми та внутрішніми користувачами необхідної інформації для
прийняття ефективних управлінських рішень, тому перспективами
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подальших досліджень у цьому напрямі є розробка єдиної раціональної
класифікації зобов'язань.
Література
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
В процесі господарської діяльності підприємства досить часто
виникає потреба в товарах імпортного виробництва, а також в отриманні
робіт та послуг іноземних спеціалістів.
Імпортна операція — комерційна діяльність, що пов'язана з закупівлею та ввезенням в Україну іноземних товарно-матеріальних
цінностей для їх наступної реалізації на внутрішньому ринку, або
використання у виробничо-господарській діяльності.
Основними завданнями бухгалтерського обліку імпортних операцій є:
- перевірка правильності документального оформлення товарних та
розрахункових операцій;
- дотримання вимог валютного та митного законодавства;
- формування
достовірної
інформації
про
рух
імпортних
товарів(купівля, зберігання, реалізація);
- формування достовірної інформації про курсові різниці;
- приймання імпортних товарів з обов'язковою участю експерта
торгово-промислової палати України із складанням приймального акту і
актуекспертизи. При виявленні недостачі або дефекту товарів складається
рекламаційний акт;
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- обов'язкове декларування експортно-імпортних товарів при
перетинімитного кордону України;
- відображення в обліку приймання товарів, що імпортуються, за
датою вантажно-митної декларації;
- необхідність відокремленого обліку імпортних товарів і розрахунків
по їх придбанню, що випливає з особливостей оподаткування цих товарів;
- організація аналітичного обліку за найменуваннями, кількістю
товарів, обліковими партіями, контрактами, країнами та консигнаторами.
Товари, у тому числі імпортовані з-за меж митної території України, є
запасами, оскільки вони відповідають всім критеріям цієї категорії активів.
З огляду на це, їх оцінка та облік здійснюються відповідно до вимог
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", тобто
оцінюються та зараховуються на баланс за первісною вартістю:
- вартість товару, що зазначена у документах на відвантаження у
постачальника;
- витрати на заготівлю, вантажно-розвантажувальні роботи,
- транспортування до місця їх використання;
- суми ввізного мита та митних зборів;
- суми непрямих податків, які не відшкодовуються підприємству;
- інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і
доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в
запланованих цілях.
Це прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші
прямі витрати підприємства на доробку та підвищення якісних і технічних
характеристик запасів.
Таким чином, повна імпортна вартість товару складається з його
контрактної вартості, накладних витрат, сплачених в іноземній валюті,
сплаченого мита, зборів і податків при розмитненні вантажу.
При перетині товарно-матеріальними цінностями кордону України
необхідно сплатити ПДВ, акцизний збір, мито та митні збори, їх сума
зазначається в вантажній митній декларації та перераховується шляхом
надання до банку платіжного доручення на перерахування відповідних сум
на рахунок митниці. В бухгалтерському обліку сума сплаченого мита та
митних зборів включається до вартості імпортних товарно-матеріальних
цінностей.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ:
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В умовах затяжної фінансово-економічної кризи функціонування
національних підприємств вимагає розробки принципово нових підходів до
змісту обліково-аналітичної інформації, від якості якої залежить ефективність
прийнятих рішень та конкурентоспроможність бізнесу. У цьому контексті
особливої актуальності набуває необхідність удосконалення обліку як основи
інформаційного забезпечення системи управління підприємством, важливою
складовою якої є облік капітальних інвестицій.
Так, на сьогодні чимало питань, пов’язаних з обліком капітальних
інвестицій та їх відображенням у звітності, є концептуально
необґрунтованими, організаційно та методологічно невирішеними й
інформаційно не забезпеченими. До того ж більшість нормативно-правових
актів, що регулюють правові засади їх обліку, залишаються неузгодженими
між собою або суперечать один одному.
Цей висновок підтверджується результатами авторського дослідження
змісту захищених дисертацій з даної проблематики за останні роки (табл. 1).
Таблиця 1
Проблеми, що розглядають дослідники в дисертаціях, присвячених
удосконаленню обліку капітальних інвестицій
№
Проблеми, що досліджуються
Автори дисертацій
з\п
1. Недосконалість визначення капітальних Крупка Я.Д, Бондар М.І., Леонова Л.О.,
інвестицій
Остапчук
Т.П.,
Півторак
М.В.,
Гавриловський О.С., Ізмайлов Я. О.
2. Відсутність системної класифікації Бондар М.І., Засадний Б.А., Бойко Р.В.,
капітальних інвестицій
Рилєєв С.В., Гавриловський О.С., Ізмайлов
Я. О.
3. Неузгодженість
вимог
різних Остапчук Т.П., Гавриловський О.С.,
нормативно-правових документів щодо Ізмайлов Я. О.
обліку капітальних інвестицій
4. Відсутність чітких критеріїв визнання Бойко Р.В.
капітальних інвестицій
5. Недостатня розробленість
методів Гаценко О.П., Диба В.М., Кір`ян С.М.,
оцінки капітальних інвестицій
Наумчук О.А., Карєв В.П., Ізмайлов Я. О.
6. Необхідність
підвищення Крупка Я.Д., Горошанська О.О., Десятнюк
інформативності первинних документів О.М., Гаценко О.П., Бєлоусов А.А.,
та регістрів з обліку капітальних Засадний Б.А., Остапчук Т.П., Бойко
інвестицій
Р.В.,НаумчукО.А., Карєв В.П., Омельченко
О.Ю., Гавриловський О.С., Ізмайлов Я. О.,
Самбурська Н. І.
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№
Проблеми, що досліджуються
з\п
7. Невідповідність методики синтетичного
й аналітичного обліку капітальних
інвестицій інформаційним потребам
управління
Недостатня
обґрунтованість
методичних
підходів
до
обліку
капітальних інвестицій у поліпшення
необоротних активів
9. Неузгодженість вимог фінансового і
податкового
обліку
капітальних
інвестицій
10. Неузгодженість
фінансової
і
статистичної звітності щодо розкриття
інформації про капітальні інвестиції
11. Поверхневість дослідження впливу
галузевих особливостей на організацію
обліку капітальних інвестицій
8.

Автори дисертацій
Крупка Я.Д., Бондар М.І., Горошанська О.О,
Десятнюк О.М., Диба В.М., Засадний Б.А.,
Остапчук Т.П., Бойко Р.В., Гончаренко О.О.,
Омельченко О.Ю., Гавриловський О.С.,
Ізмайлов Я. О., Самбурська Н. І.
Гаценко О.П., Диба В.М., Бєлоусов А.А.,
Кириченко В.В., Леонова Л.О., Кір`ян С.М.,
Наумчук О.А., Леонтьєва В.І., Гуменюк
А.Ф., Мац Т.П., Самбурська Н. І.
Остапчук Т.П., Гавриловський О.С.,
Ізмайлов Я. О., Самбурська Н. І.
Остапчук Т.П., Кір`ян С.М., Гавриловський
О.С., Ізмайлов Я. О.
Горошанська О.О., Диба В.М., Бойко Р.В.,
Гончаренко
О.О.,
Півторак
М.В.,
Гавриловський О.С., Ізмайлов Я. О., Цебень
Р.Л., Самбурська Н. І.

При проведенні критичної оцінки елементів наукової новизни в
захищених дисертаціях нами виявлено наявність суперечливих підходів до
визначення сутності капітальних інвестицій та їх класифікації, відсутність
чітких критеріїв визнання й оцінки капітальних інвестицій, недосконалість
первинних документів і регістрів їх обліку, невідповідність синтетичного й
аналітичного обліку інформаційним потребам управління, неузгодженість
даних про капітальні інвестиції у фінансовій та статистичній звітності
підприємства та ін.
При цьому змушені констатувати той факт, що більшість авторів
приділяють увагу удосконаленню обліку капітальних інвестицій або у
контексті обліку основних засобів і їх ремонтів (Горошанська О.О., Десятнюк
О.М., Диба В.М., Наумчук О.А., Карєв В.П., Омельченко О.Ю., Півторак
М.В., Самбурська Н.І.), або при дослідженні проблем обліку інвестиційної
діяльності підприємства (Крупка Я.Д., Бондар М.І., Засадний Б.А., Бойко
Р.В., Гончаренко О.О.). І лише три кандидатські дисертації безпосередньо
присвячені удосконаленню обліку капітальних інвестицій в різних галузях
економіки (Гавриловський О.С., Ізмайлов Я.О., Остапчук Т.П).
З огляду на це і враховуючи дискусійний характер окремих теоретичних
положень, їх практичну значимість в період спаду інвестиційної активності
національних підприємств, вважаємо за необхідне проведення комплексного
наукового дослідження сучасних проблем обліку капітальних інвестицій з
метою їх вирішення на законодавчому, організаційному, методичному рівнях
та практичної апробації в умовах діяльності конкретних підприємств.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДО
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
Фінансова звітність виступає однією з основних базових документів,
яка дає кількісну та якісну характеристику оцінки та прогнозування
діяльності підприємства.
На сучасному етапі при євроінтеграційних процесах, фінансова
звітність нашої держави потребує суттєвої модернізації. Вже більше десяти
років вивчається питання переходу на Міжнародні стандарти фінансової
звітності, але так і нема чітко визначеного та законодавчо обґрунтованого
рішення, яке усунуло б цей недолік сучасного національного обліку [2].
Міжнародні стандарти фінансової звітності за своєю структурою і
змістом подібні до П(С)БО та НП(С)БО, але між ними існують значні
розбіжності, а саме: звітність за МСФЗ формується, не ґрунтуючись на
нормах законодавства, а виходячи з наявних фінансових реалій; форми
фінансової звітності за П(С)БО в певних аспектах відрізняються від форм
звітності за МСФЗ; міжнародні стандарти містять у собі безліч приміток,
які надають можливість чітко розкрити суть операцій; використання
вітчизняного Плану рахунків зумовлює розбіжності щодо обліку та
відображення деяких активів та зобов’язань господарюючого суб’єкта [4].
Науковці виділяють кілька причин, які підштовхують Україну до
переходу на міжнародні стандарти:
 міжнародна уніфікація обліку, тобто фінансова звітність складена
відповідно до МСФЗ, є зрозумілою для всіх представників бізнесу – як для
вітчизняних, так і для іноземних;
 підприємства мають можливість отримувати необхідну
інформацію для прийняття управлінських рішень шляхом порівняння своєї
діяльності з діями конкурентів;
 з’являється можливість отримання іноземних інвестицій та позик,
а отже й можливість виходу на зарубіжні ринки;
 перехід на МСФЗ повинен стати суттєвою допомогою
бухгалтерам у веденні обліку, складанні звітності та наданні швидкої та
достовірної інформації користувачам [1, с. 12].
Перехід українського обліку на МСФЗ є перспективним, тому що це
сприятиме розвитку міжнародних зв’язків та торгівлі, оскільки
полегшиться процес пошук партнерів та інвесторів, і входженню України у
транснаціональне середовище, як повноцінного члена. Україна зараз
перебуває у вкрай важкому економічному стані і запровадження
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передового досвіду могло б стати важливим заходом її економічного
піднесення.
Розрізняють такі основні підходи до переходу на МСФЗ:
- трансформація бухгалтерської звітності, складеної відповідно до
національних стандартів на звітність в стандартах МСФЗ;
- конверсія або ведення паралельно з національними стандартами
управлінського обліку відповідно до МСФЗ.
Кожний із підходів має як свої переваги, так і недоліки. Проте, не
залежно від обраного підходу застосування МСФЗ зумовлюють зміни
лише на заключній стадії облікового процесу, а саме ставляться нові
вимоги лише до розкриття статей фінансової звітності, а загалом
підприємства можуть користуватися національними стандартами для
ведення бухгалтерського обліку [3, с. 144].
Отже, модернізація фінансової звітності до МСФЗ є головним
важелем, який буде забезпечувати надання якісної та достовірної
інформації про фінансовий стан і результатів господарської діяльності
підприємства, що дасть можливість залученню нових іноземних позик та
інвестицій, а також вихід на зарубіжні ринки.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Майже кожне підприємство, організація, юридична особа (далі –
підприємства) продають іншим підприємствам, фізичним особам товари
(роботи, послуги), за що вони отримують комппенсацію. Якщо товари
(роботи, послуги) спершу надають, а оплачувати їх планується пізніше, в
бухгалтерському обліку підприємства-продавця слід відобразити
заборгованість покупців. Така заборгованість називається дебіторською, а
покупці, які заборгували, – дебіторами.
Дебіторська заборгованість згідно П(С)БО 10 „Дебіторська
заборгованість” – це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну
дату [2].
При реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з оплатою після
реалізації (у кредит) підприємство має ризик непогашення всієї
дебіторської заборгованості. Тому на підприємстві завжди є дебіторська
заборгованість, щодо повернення якої є сумніви.
Сумнівний борг – це поточна дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи і послуги, щодо якої існує невпевненість її
погашення боржником [2].
Безнадійна дебіторська заборгованість – поточна дебіторська
заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення
боржником або за якою минув строк позовної давності [2].
Відповідно до ПБО 10 дебіторська заборгованість за продукцію,
роботи, товари, послуги зараховується на баланс (визнається в обліку)
одночасно з визнанням доходу. Таким чином, для визнання поточної
дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги
необхідно, щоб виконувалися такі критерії визнання доходу (п. 8 ПБО 15):
 покупцеві передано ризики й вигоди, пов’язані з правом власності
на продукцію (товар, інший актив);
 підприємство не здійснює надалі управління та контроль за
реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
 суму доходу (виручку) можна достовірно визначити;
 є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення
економічних вигід підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією,
можна достовірно визначити [2].
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Одночасно з визнанням дебіторської заборгованості відбувається її
класифікація за певними критеріями:
 строком погашення та зв’язком з нормальним операційним циклом;
 об’єктами, щодо яких виникла дебіторська заборгованість;
 своєчасністю погашення [1, ст. 354].
Для накопичення інформації про дебіторську заборгованість і
відображення операцій пов’язаних з нею у Плані рахунків передбачено
рахунки класів 1 «Необоротні активи» та 3 «Кошти, розрахункові та інші
активи». Ці рахунки об’єднуються у відповідні статті, які відображаються
у Балансі за встановленою ПБО 1 формою.
Для обліку довгострокової дебіторської заборгованості Планом
рахунків передбачено рахунок 18 «Довгострокова дебіторська
заборгованість та інші необоротні активи».
Для
обліку
довгострокової
дебіторської
заборгованості
застосовуються тільки перші три субрахунки.
Облік поточної дебіторської заборгованості ведеться на рахунках 34
«Короткострокові векселі одержані», 36 «Розрахунки з покупцями та
замовниками» та 37 «Розрахунки з різними дебіторами».
На рахунку 34 (субрахунки 341 «Короткострокові векселі, одержані в
національній валюті», 342 «Короткострокові векселі, одержані в іноземній
валюті») ведеться облік заборгованості покупців, замовників та інших
дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані
послуги та за іншими операціями, яка забезпечена векселями.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
обліковується на рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами».
Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків відображається
на субрахунках 682 «Внутрішні розрахунки» (всі види поточних
розрахунків з дочірніми і асоційованими підприємствами) та 683
«Внутрішньогосподарські розрахунки» (облік внутрішньогосподарських
розрахунків з виробничими одиницями і господарствами, виділеними на
окремий баланс).
Література
1. Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих
навчальних закладів [Ф. Ф. Бутинець та ін. ]; під заг. ред. Ф. Ф. Бутинця. 8-ме вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2009. -912 с.;
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська
заборгованість»
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ
ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Розкриття поняття доходу, методики його оцінки та критеріїв
визначеності складає фундаментальну проблему сучасної теорії обліку.
Дохідність підприємства є одним із найголовніших показників, що
відображають фінансовий стан підприємства. Такий показник визначає
мету підприємницької діяльності.
Правильне та своєчасне відображення доходу в бухгалтерському
обліку зумовлює актуальність дослідження, бо дохід є одним з
найважливіших елементів формування прибутку підприємства. У системі
обліку інформація про доходи підприємства є надзвичайно цінною,
швидкоплинною та багатогранною. Відображення інформації про доходи у
системі обліку підприємства постійно розвивається і поліпшується у
зв`язку з удосконаленням комп`ютерної техніки, методології й організації
бухгалтерського обліку як основного джерела про доходи підприємства.
Серед основних проблем обліку доходів підприємства в Україні
можна виділити такі: створення єдиної інформаційної загальнодержавної
бази норм і нормативів для обліку і контролю за доходами підприємств,
що допоможе навести лад в обліку доходів та стане запорукою
елементарної дисципліни та порядку на підприємстві, а також скоротить
суму необліковуваних доходів; рівня відповідності обліково-контрольної
системи підприємства щодо його доходів чинним нормативно-правовим
актам України з обліку та контролю, меті і завданням самого підприємства;
встановлення оптимального співвідношення обсягів автоматизованих і
неавтоматизованих обліково-контрольних робіт та визначення їхньої ролі у
зростанні поточних доходів підприємства; матеріально-технічного та
організаційного забезпечення ведення обліку доходів підприємства;
повноти та своєчасності відображення в системі обліку доходів;
забезпечення максимальної оперативності та достатньої аналітичності
вихідної інформації про доходи підприємства [1, с.7-11].
Доходи підприємства визначаються згідно з Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» після збільшення активу
або зменшення зобов`язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за
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винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства),
за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
Завданнями бухгалтерського обліку щодо відображення доходів є:
відображення доходу в бухгалтерському обліку в сумі справедливої
вартості активів, що отримані або підлягають отриманню; бухгалтерський
облік доходів підприємств має забезпечити об’єктивне відображення в
синтетичному і аналітичному обліку не тільки валових доходів від
основної (звичайної) діяльності, від іншої звичайної діяльності, фінансових
операцій та надзвичайних подій, ефективний аналіз доходів, але й
правильне визначення чистого доходу підприємства від операційної
діяльності; бухгалтерський облік доходів підприємств має важливе
значення для контролю та аналізу їх рівня, структури та динаміки [2, с. 60].
Для вирішення поставлених завдань проблем обліку доходів можна
виділити декілька шляхів: розробка й запровадження нормативів
сприятимуть наведенню елементарного порядку та дисципліни на
підприємстві, тому цьому питанню слід приділити більше уваги з метою
скорочення сум необліковуваних доходів підприємства; для забезпечення
достатньої аналітичності інформації її потрібно завчасно перевірити щодо
відповідності сучасним вимогам - порівняння, однозначності тлумачення,
достовірності, дохідливості й доречності; для достатньої автоматизації
обліково-контрольних робіт кожному підприємству доцільно на початок
року(кварталу) проводити оцінку власних потреб і фінансово-кредитних
можливостей щодо придбання або оренди комп`ютерної, організаційної
техніки [3, с. 25-29].
Вирішити проблему повноти та своєчасності відображення доходів у
системі бухгалтерського обліку можна шляхом закріплення більш
детальної класифікації і деталізації порядку бухгалтерського обліку
доходів в обліковій політиці підприємства. Ще одним необхідним заходом
для вдосконалення бухгалтерського обліку доходів є узгодження
національних стандартів бухгалтерського обліку з міжнародними.
Література
1. Дерій В.А. Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та
перспективи їх вирішення в Україні / В.А. Дерій // Бухгалтерський облік і
аудит. - 2014. - № 4. - С. 7-11. 2. Князєва О.В. Класифікація доходів
підприємств у системі бухгалтерського обліку / О.В. Князєва // Вісник
КНТЕУ. – 2013.- №5.- С.56-62. 3. Мачулка О.В. Особливості формування
обліково-інформаційного забезпечення щодо використання прибутку
підприємствами / О.В. Мачулка // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. –
№4. – С. 25-30.
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ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ
НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Ефективність діяльності будь-якої бюджетної установи значною
мірою залежить від її забезпеченості основними засобами, що становлять
основну складову необоротних активів більшості бюджетних установ.
Основні засоби це одна з найважливіших економічних категорій, що
стосується діяльності будь-якого господарюючого суб’єкта, оскільки саме
вони забезпечують його функціонування [1, c. 204].
У процесі експлуатації необоротні активи бюджетних установ
поступово втрачають свою первісну вартість. Даний процес спричиняється
не тільки їх використанням, а й впливом зовнішнього середовища, а також
моральним зносом. Отже, знос поділяється на фізичний – матеріальне
спрацювання об’єкта та моральний, який відображає старіння необоротних
активів на фоні розвитку виробництва нових, більш ефективних аналогів.
Нарахування морального зносу у вартісному вираженні у бухгалтерському
обліку не передбачено [4].
З введенням в дію НП(С)БОДС 121 “Основні засоби” [3] та
затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку
основних засобів суб'єктів державного сектору [2] було внесено зміни до
порядку нарахування амортизації основних засобів у бюджетних
установах.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в
державному секторі 121 “Основні засоби” встановлює такі основні
положення стосовно нарахування амортизації основних засобів:
- об’єктом для нарахування амортизації є вартість, що амортизується
(первісна або переоцінена вартість необоротних активів, за вирахуванням
їх ліквідаційної вартості);
- нарахування амортизації здійснюється на дату балансу, починаючи з
місяця, наступного за місяцем у якому об’єкт став придатним для
корисного використання та припиняється починаючи з місяця, що настає
за місяцем вибуття об'єкта (на відміну від колишніх норм, що передбачали
відлік повного місяця перебування в експлуатації від дати введення
об’єкта в експлуатацію);
- встановлено чинники, що враховуються при визначенні строку
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корисного використання основних засобів (очікуване використання об'єкта
основних засобів суб’єктом державного сектору; очікуваний фізичний
знос, який залежить від інтенсивності використання об'єкта основних
засобів, якості сервісного обслуговування; моральний знос, який виникає
внаслідок змін та вдосконалення виробництва або від зміни ринкового
попиту на продукт чи послуги, що надаються об'єктом основних засобів;
правові або подібні обмеження на використання об'єкта основних засобів).
Згідно пп. 6 і 7 р. IV НП(С)БОДС 121 “Основні засоби” [3]
амортизацію основних засобів (крім інших необоротних матеріальних
активів) нараховують із застосуванням прямолінійного методу.
Амортизація інших необоротних матеріальних активів, що
здійснюється наступним чином: нараховується в першому місяці передачі
у використання об'єкта необоротних активів у розмірі 50 відсотків його
первісної вартості та решта 50 відсотків первісної вартості – у місяці їх
вилучення з активів (списання з балансу).
Не підлягають амортизації земельні ділянки, музейні фонди,
піддослідні тварини, багаторічні насадження, що не досягли
експлуатаційного віку, природні ресурси, незавершені капітальні
інвестиції. Слід зазначити, що нематеріальні активи, з невизначеним
строком корисного використання теж не амортизуються. Саме на такі ж
об’єкти необоротних активів не нараховувався знос [4].
Для накопичення витрат на амортизацію тепер призначено субрахунок
841 “Витрати на амортизацію необоротних активів”.
Отже, порядок нарахування амортизації необоротних активів у
бюджетних установах зазнав певних змін, що зумовлює необхідність його
детального вивчення з метою уникнення помилок при веденні обліку
необоротних активів на практиці.
Література
1. Лопатовський В.Г. Удосконалення організації обліку основних
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2014. – № 5, т. 2. – С. 204-206. 2. Методичні рекомендації з
бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору:
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3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в
державному секторі 121 “Основні засоби”: Наказ Міністерства фінансів
України від 12.10.2010 р. № 1202. 4. Шевченко С.О. Знос та амортизація
необоротних активів бюджетних установ /С.О. Шевченко // Ефективна
економіка. – 2015. – №3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3902
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ДОПОМОГИ ПО ТИМЧАСОВІЙ
НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗМІН У ЗАКОНОДАВСТВІ
Кожен працівник, незалежно від місця роботи, має право на оплату
періоду своєї тимчасової непрацездатності (далі – лікарняні) чи допомоги по
вагітності та пологах. Тому обов’язком роботодавця є нарахування та виплата
відповідних сум. Зміни у законодавстві України, які набули чинності з 4 липня
2015 р., внесли суттєві зміни до загальних правил розрахунку цих видів виплат
працівникам.
На сьогодні розрахунок сум лікарняних та допомоги по вагітності та
пологах регламентується такими законодавчими актами: Закон України “Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування” 3; Порядок
обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним
страхуванням 1; Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з
нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця 2.
З метою наближення методики розрахунку різних соціальних виплат,
розрахунок лікарняних тепер здійснюють на підставі календарних днів, а не
робочих, як це було раніше. Святкові та неробочі дні при цьому не
виключаються. Тобто тепер витрати підприємства на виплату лікарняних не
залежатимутьвід кількості днів хвороби, які припадають на робочий графік
працівника. Затвердження нового порядку оплати перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності усунуло розбіжності між відсотками лікарняних
залежно від страхового стажу, що існували в нормативних актах.
Важливим нововведенням є також збільшення розрахункового періоду з
шести до дванадцяти календарних місяців. Якщо стаж роботи співробітника за
останні 12 місяців перед настанням тимчасової непрацездатності менше 6
місяців, то сума лікарняних визначається виходячи з фактично нарахованої
заробітної плати, з якої сплачувався єдиний соціальний внесок (далі – ЄСВ), не
вище розміру мінімальної заробітної плати за місяць. Також сьогодні для
оплати всіх страхових випадків застосовують середньоденну зарплату. Як
пам'ятаємо, до 04.07.2015 р. для неповного робочого дня застосовували
середньогодинну оплату.
Відповідно до таких змін, загальна формула розрахунку суми лікарняних
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модифікувалась таким чином (1):
Л = ЗПд х КД х Кс, де
(1)
Л – сума лікарняних, грн; ЗПд – середня заробітна плата за 1 календарний
день, грн; КД – кількість календарних днів хвороби, дні; Кс – коефіцієнт, що
враховує страховий стаж.
Суми для розрахунку середньої заробітної плати для оплати лікарняних
та декретних беруть зі Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми
нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне
страхування до органів Пенсійного фонду України. Тобто до цих сум увійшли
всі виплати, що визначаються у базі нарахування ЄСВ у складі зарплати. Щодо
одноразових виплат, то вони враховуються у повному розмірі, якщо місяць не
відпрацьований з поважної причини, а не пропорційно, як це відбувалося
раніше. Також необхідно пам'ятати, що лікарняні та декретні не беруть участь
у
розрахунку
середньої
зарплати.
Перелік
поважних
причин
невідпрацьованого часу, який виключається з розрахунку календарних днів,
поповнився ще однією – відпустка без збереження заробітної плати.
Зміни торкнулися і працівників, які працюють за сумісництвом. На роботі
за сумісництвом та за основним місцем роботи розрахунковий період і
середню зарплату визначають окремо. При цьому сумарна заробітна плата, з
якої розраховуються виплати не повинна перевищувати розміру максимальної
величини бази нарахування ЄСВ.
Отже, нововведення в законодавстві України є позитивним кроком, адже
сприяють уніфікації та спрощенню розрахунку сум допомоги по тимчасовій
непрацездатності та по вагітності і пологах. Кардинальні зміни у розрахунку
лікарняних дають можливість припустити, що наступною новацією буде
перезатвердження листка непрацездатності. Зокрема, необхідність оновлення
бланку зумовлена збільшенням розрахункового періоду, використанням для
розрахунку календарних днів та змінами у відсотках страхового стажу.
Література
1. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням: Постанова Кабінету Міністрів України від
26.09.2001 р. № 1266 (в редакції постанови КМУ від 26.06.2015 р. № 439).
2. Порядок оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві,
за рахунок коштів роботодавця: Постанова Кабінету Міністрів України від
26.06.2015 р. № 440. 3. Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування: Закон України від 28.12.2014 р. № 77-VIII.
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студ. гр. ОА-42,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Воськало Н.М.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗНИЖОК, БОНУСІВ ТА ІНШИХ
ЗАОХОЧЕНЬ, НАДАНИХ ПОКУПЦЯМ
Через постійне зростання конкуренції, з метою залучення нових клієнтів
і збереження існуючих характеристик (якість товару (послуг) та високий
рівень сервісу), для успішного розвитку бізнесу необхідною є постійна
робота із забезпечення довгострокової співпраці та розвитку прихильності
клієнта до певного бренда. Тому підприємства розробляють і впроваджують
різноманітні програми лояльності для клієнтів (проведення акцій, надання
знижок, бонусів, подарунків, додаткових послуг та ін.). Для узагальнення та
подальшого аналізу результату від впровадження таких програм виникає
потреба їх відображення в обліку [1].
Розглянемо основні рекламні заходи, які проводять підприємства з
метою підвищення обсягів реалізації товарів, узагальнивши їх в групи:
1. Рекламні, сезонні знижки та розпродажі, знижки вихідного або
святкового дня, які надають всім покупцям і інформація про які оприлюднена
в магазинах, рекламних оголошеннях.
2. Знижки виду «1+1=3», прогресивні знижки – надаються при
одночасному придбанні декількох одиниць товару, тобто купуючи дві
одиниці товарів, третя надається покупцеві безкоштовно; або кожна наступна
придбана одиниця товару продається з більшою знижкою.
3. Дисконтні знижки, нарахування бонусів та інших заохочень (ними
можуть користуватися покупці, які здійснюють покупки в певному магазині
чи торгівельній мережі). Використання таких програм вимагає від
торгівельної мережі видання покупцям «карток клієнтів» і відповідного
програмного забезпечення для фіксування і аналізу всіх покупок. Такі
знижки можуть бути фіксованими, (з чітко встановленим розміром у
відсотковому виразі) або накопичувальними (розмір визначається загальною
сумою сплачених грошей за певний період — чим більше покупок зробить
покупець, тим вище буде знижка на картці). Нарахування ж бонусів, як
правило, обмежене в часі – через певний проміжок часу покупець втрачає
право на обмін бонусів на знижку чи інше заохочення.
4. Акції – купуючи товари окремої торгової марки і збираючи коди,
етикетки, кришечки тощо їх можна обміняти на гарантовані подарунки або
отримати шанс виграти подарунок.
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Щодо перших двох видів рекламних заходів, то надання знижок є
миттєвими під час реалізації і в обліку дохід показується вже за
вирахуванням наданої знижки. Відповідно щоб проаналізувати ефект від
проведених акцій компанії необхідно проводити додаткові розрахунки.
Третій вид рекламних заходів передбачає ідентифікацію клієнтів для
розрахунку суми дисконтної знижки чи нарахування бонусу. Інформація про
суму наданого дисконту зберігається за допомогою програмного
забезпечення, а дохід відображається в обліку також вже за вирахування
знижки. Що стосується бонусних програм, то для отримання знижок
необхідно набрати їх певну кількість, тобто знижка не є миттєвою. При
нарахуванні бонусів доцільно формувати резерв на забезпечення наступних
витрат і платежів за Д-т рах. 93 та К-т рах. 47 – у сумі величини майбутньої
знижки. При використанні бонусів в обмін на знижку в обліку здійснюються
наступні записи: Д-т рах. 30, 36 К-т рах. 702 – на вартість реалізованих
товарів зі знижкою і Д-т рах. 47 К-т рах. 702 – сума знижки.
Під час реалізації акційної продукції ціна на неї не змінюється. Тому
дохід від реалізації показується в обліку за кредитом 702 рахунку в повному
обсязі. Безоплатна роздача товарів, подарунків в обмін на акційні коди,
етикетки, кришечки є витратами на рекламі заходи і відповідно буде
відображатись за дебетом 93 рахунку та кредитом 28 рахунку за собівартістю
розданих подарунків.
Застосування програм лояльності призводить до реалізації товарів за
ціною меншої ніж зазвичай вони реалізовуються. Відповідно для того щоб
знижена ціна відповідала терміну «звичайна ціна» в Податковому кодексі
кожна рекламна акція повинна бути документально обґрунтованою. Тобто
рішення про надання знижок або подарунків, нарахування бонусів повинне
бути оформлене розпорядженням або наказом по підприємству із вказівкою
умов надання знижок, їх розмірів (відсотків), періоду застосування,
найменування товару або групи товарів, відносно яких будуть
застосовуватися знижки. На підприємстві можуть бути розроблені цілі
системи знижок, які варто закріпити у відповідних положеннях, інструкціях,
а після проведених рекламних заходів необхідно скласти звіт.
Отже, правильно організований облік акційних заходів створює великий
обсяг інформації, який в подальшому може бути використаний для прийняття
управлінських рішень щодо збільшення обсягів реалізації.
Література
1. Серпенінова Ю. С. Проблемні аспекти облікового відображення
бонусних програм лояльності клієнтів / Ю. С. Серпенінова // Вісник
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НОВІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ПІДПРИЄМЦІВ-ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА
ЗВИЧАЙНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ
В Україні налічується значна кількість підприємців-фізичних осіб, що
використовують звичайну систему оподаткування, тобто сплачують
податок з доходів фізичних осіб. Однак, ст. 177 Податкового кодексу
України вимагає для приватних підприємців здійснювати розрахунок
витрат діяльності за практично тим же переліком, що і при розрахунку
оподатковуваного прибутку для юридичних осіб. Але в зазначеній статті
Податкового кодексу нічого не вказується щодо порядку відображення
амортизації [1]. Тому часто виникають податкові конфлікти, особливо з
приводу амортизації основних засобів, оскільки для приватних
підприємців українським законодавством не передбачено обов’язкове
ведення бухгалтерського обліку. Крім того затверджена форма
податкового обліку для підприємців – книга обліку доходів та витрат
практично не пристосована для діяльності, яка відмінна від торговельної
[2, c. 127-155]. Тому пропонується наступна система рахунків для
бухгалтерського обліку (табл. 1).
Таблиця 1
Спрощена система рахунків для приватних підприємців – фізичних
осіб (розроблено автором)
№ рахунку
10
20
23
26
30
31
32
33
34
40
44
70
90
79

Найменування рахунку
Необоротні активи
Запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Каса
Розрахунковий рахунок
Розрахунки із господарської діяльності
Розрахунки із державними установами
Розрахунки із працівниками
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Доходи
Витрати
Фінансовий результат

Тип рахунку
А
А
А
А
А
А
А-П
А-П
А-П
П
А-П
П
А
А-П

Пропонується також ввести у Податковому Кодексі України
спеціальну окрему систему податкової класифікації основних засобів
(необоротних активів) для підприємців-фізичних осіб, яка включає:
1. будівлі та споруди;
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2. транспортні засоби;
3. мобільні основні засоби, що не потребують монтажу;
4. стаціонарні основні засоби, що потребують монтажу;
5. малоцінні основні засоби.
На наш погляд, доцільно затвердити також порядок ведення обліку за
формою Журнал-Головна, причому необхідно затвердити типовий перелік
бухгалтерських проводок за кожною господарською операцією, а для
основних засобів приватних підприємців встановити виключно лінійний
спосіб амортизації як у фінансовому, так і в податковому обліку.
Запропонована система, на нашу думку, є дуже простою і може
забезпечити щоденний суцільний фінансовий та податковий
облік
господарських операцій приватних підприємців із мінімальними витратами
та мінімальною кількістю помилок при уніфікації із системою обліку
юридичних осіб. В цілому загальноекономічний ефект полягатиме у
зменшенні для підприємців одного із видів трансакційних витрат
[3, c. 191], а також удосконаленні процесів нагромадження капіталу.
Література
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (Поточна
редакція станом на 10.09.2015) [Електронний ресурс] – Режим доступу :
http/zakon3radagov.ua/laws/show/2755-17 2. Кожушко О. Справочник
физического лица-предпринимателя – Х. : Фактор, 2013. – 448 с.
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ТЕХНОЛОГІЯ АBC-МЕТОДУ РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ ДЛЯ
ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Одним з найважливіших напрямів розвитку вітчизняних підприємств
є впровадження стратегічного управління. І хоча більшість підприємств не
усвідомлюють потребу постійного вдосконалення стратегічних напрямів
розвитку, і відповідно методів управління, все ж таки керівники провідних
українських підприємств активно шукають інноваційні методи,
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приділяючи підвищену увагу стратегічному управлінському обліку, одним
із пріоритетних завдань якого є вдосконалення методів управління
витратами [1, c.32]. Управління витратами є складний і багатогранний
процес, який повинен створити інформаційне підґрунтя для прийняття
управлінських рішень, забезпечити менеджерів всією необхідною
інформацією для контролю, аналізу і управління за розвитком
підприємства. Інформація щодо витрат, які виникають у процесі
господарської діяльності підприємства, зокрема їх визнання у певному
звітному періоді, а також їх правильний розподіл між різними видами
продукції (робіт, послуг) зумовлює ретельний і правильний вибір методів
обліку, калькулювання і розподілу витрат. Одним з таких методів, який
унеможливлює викривлення інформації, а також правильне її розподілення
є АВС.
ABC-метод розподілу витрат має великі переваги над традиційними
методами калькулювання собівартості, зокрема, він дозволяє приймати
аргументовані рішення по відношенню до: цінової політики; товарноасортиментної політики; зменшення витрат; оцінки вартості операцій тощо
[3, c.5]. Процес визначення собівартості виробленої продукції (послуг) із
застосуванням АВС-методу представлений в декілька етапів.
Першим етапом є розподіл витрат на ресурси. На даному етапі
вартість накладних витрат переноситься на декілька одиниць ресурсів. Для
таких зв’язків використовуються коефіцієнти розподілу витрат (так звані
«драйвери витрат»).
Другим етапом є перенесення вартості ресурсів на операції. На цьому
етапі повна вартість ресурсів, розрахована на першому етапі,
транспонується на операції, які використовують відповідні одиниці
ресурсів.
Третім етапом є розподіл вартості обслуговуючих операцій на
ресурси, що ними обслуговуються. Для цього етапу необхідно
класифікувати усі операції наступним чином: основні – операції, що прямо
створюють об’єкти витрат (закупівлі, виробництво та збут); їх вартість
можна віднести на об’єкти витрат; допоміжні – операції, які створюють
умови для функціонування ресурсів певного виду, їхня вартість
переноситься на ресурси, що ними обслуговуються; управляючі – операції,
що спрямовані на управління як основними, так і допоміжними
операціями; їх вартість відноситься на всі операції сектору управління.
Четвертим етапом є розподіл вартості управляючих операцій на
основні та обслуговуючі операції. Отже, розподіл вартості управляючих
операцій здійснюється не на ресурси, а на операції. П’ятим етапом є
перенесення вартості основних операцій на об’єкти витрат. Результат
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попередніх етапів - розрахована вартість виконання основних операцій є
фінальним і формує пошукову собівартість об’єктів витрат [2, c.289-290].
Варто зауважити, що при запровадженні даної методики на
підприємстві виникають наступні проблеми. У першу чергу — це висока
трудомісткість та значні витрати на впровадження методу АВС на
підприємстві. Очевидним є також те, що використання АВС-методу без
автоматизації просто неможливе, так як процес вимагає відповідного
програмного забезпечення, часто недешевого. Крім того, необхідними є
певні часові витрати: на великих підприємствах на впровадження
методики може піти близько року, в невеликих з відносно нескладними
процесами — набагато менше [1, c. 34-35]. Але, підсумовуючи вище
викладене, можна зробити висновок, що використання методу АВС
з’являється можливість розгляду витрат не тільки з точки зору собівартості
кінцевих продуктів, але і витрат на виконання окремих функцій та дій.
Можна відзначити, що впровадження системи ABC в практику роботи
вітчизняних підприємств забезпечить достовірне обчислення собівартості
конкретних виробів, що значно підвищить об’єктивність оцінки
рентабельності продукції.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
ПРИВАТНИМИ МЕДИЧНИМИ ЗАКЛАДАМИ
Здоров'я є вищим особистим благом людини, без якого тією чи іншою
мірою втрачають сенс усі інші блага. Конституція України, а саме ст. 49

121

передбачає, що “кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу
та медичне страхування. Охорона здоров’я забезпечується державним
фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і
оздоровчо-профілактичних програм” [1].
Послуги з охорони здоров’я надаються державними та приватними
медичними закладами, такими як: фельдшерсько-акушерські пункти,
амбулаторії, медичні пункти, медичні кабінети, багатопрофільні лікарні
інтенсивного лікування, лікарні планового лікування, консультативнодіагностичні центри, обласні лікарні, хоспіси, лікарні відновного
(реабілітаційного) лікування [2] .
Приватні медичні заклади, як правило, надають послуги на платній
основі. З огляду на ознаки, що притаманні більшості нематеріальних
послуг, а також наукові погляди із досліджень, присвячених саме
медичним послугам, визначають такі головні особливості медичних
послуг.
По-перше, медична послуга завжди спрямована на особливе благо
фізичної особи – здоров’я.
По-друге, очікуваний “корисний” результат медичної послуги як
діяльності послугодавця не може бути ним цілком гарантованим. У
більшості випадків надавач медичних послуг не може гарантувати
пацієнтові досягнення певного бажаного результату.
По-третє, медична послуга не підлягає повній стандартизації, тому що
характер самих дій суб’єкта надання медичної послуги може істотно
відрізнятися залежно від багатьох різних факторів, які не можна повністю
передбачити заздалегідь ніякими стандартами чи нормативами.
По-четверте, до медичної послуги з боку держави ставляться
підвищені вимоги, шляхом висунення певних вимог до суб’єкта їх надання
(наприклад, суб’єкт надання медичних послуг повинен відповідати єдиним
кваліфікаційним вимогам, мати ліцензію на заняття медичною практикою,
проходити акредитацію) [3].
Відображення в обліку надання медичних послуг приватними
установами схоже на облік послуг на виробничих підприємствах, проте
має свої особливості.
Для відображення медичних послуг в бухгалтерському обліку
використовують наступні документи: калькуляції надання медичних
послуг(багато з них суттєво відрізняються за вартістю однакової послуги,
що залежить від стану пацієнта), де відображаються складові елементи
витрат, розрахунковий лист, штатний розпис, розрахунково-платіжна
відомість (для нарахування та виплати зарплати лікарському та
санітарному персоналу), журнали обліку отриманих і використаних
лікарських засобів та медичних виробів, відомість нарахування
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амортизації основних засобів тощо.
Надання медичних послуг в обліку відображається наступною
кореспонденцією рахунків (табл. 1).
Таблиця 1
Кореспонденція рахунків з обліку надання медичних послуг
Зміст господарської операції
Списано вартість ліків та інших медикаментів
Нарахована заробітна плата лікарському та обслуговуючому
персоналу
Здійснено відрахування на соціальні заходи на фонд оплати
праці
Нарахована амортизація необоротних активів, що
використовуються в медичній практиці
Відображено вартість спожитих на загальні потреби
електроенергії, води, газу, та інших видів енергії отриманих
зі сторони
Включено до складу медичних послуг вартість послуг
сторонніх організацій
Віднесено на собівартість реалізації
нерозподілені
загальновиробничі витрати

Дебет
91

Кредит
20,22

91

661

91

651

91

13

91

631

91

685

90

91

Отже, бухгалтерський облік надання медичних послуг приватними
медичними закладами має свої особливості, що полягають у використанні
спеціальних документів для обліку таких послуг, специфіці
калькулювання собівартості послуг, відображення в обліку медикаментів
та лікарських засобів тощо.
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ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КРЕДИТІВ
У ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
Сьогодні більшість підприємств
залишаються
заручниками
зобов’язань за кредитами в іноземній валюті. У бухгалтерському обліку
відповідно до п. 6 П(С)БО 15 [3] та п.п. 9.3 П(С)БО 16 [3] основна сума
будь-якого виду кредиту не є доходом підприємства під час його
отримання та витратами під час його погашення.
Для відображення довгострокових кредитів у іноземній валюті (строк
погашення яких перевищує 12 місяців) і нарахованих за ними процентів
використовується субрахунок 502 “Довгострокові кредити банків в
іноземній валюті”. Якщо до погашення довгострокового кредиту
залишається 12 місяців, то заборгованість підприємства можна перевести
до складу короткострокової, використавши субрахунок 612 “Поточна
заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті”.
Для відображення короткострокових кредитів у іноземній валюті (на
строк до 12 місяців) та нарахованих за ними процентів призначений субрахунок 602 “Короткострокові кредити банків в іноземній валюті”.
У бухгалтерському обліку відповідно до п. 27 П(С)БО 16 [4] відсотки
за користування кредитом зараховують до складу фінансових витрат.
Облік нарахованих відсотків за використання грошових коштів ведеться на
субрахунку 684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”, а облік витрат,
пов’язаних з нарахуванням та сплатою відсотків за користування
кредитами банків, – на субрахунку 951 “Відсотки за кредит”.
У бухгалтерському обліку курсові різниці визначають за монетарними
статтями в іноземній валюті. Монетарні статті – статті балансу про
грошові кошти, а також про такі активи та зобов’язання, які будуть
отримані чи сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їхніх
еквівалентів (п. 4 П(С)БО 21) [2]. Інакше кажучи, монетарними можна
назвати “грошові” статті балансу – як безпосередньо статті про наявні у
підприємства грошові кошти в інвалюті, так і статті про валютну
заборгованість, яка погашатиметься валютними коштами. Заборгованість
щодо основної суми кредиту і належних за ним до сплати процентів у
іноземній валюті є монетарною, оскільки її погашатимуть грошовими
коштами. Отже, щодо іноземної валюти, отриманої як кредит, і
заборгованості щодо основної суми кредиту і процентів, що підлягають
сплаті за таким кредитом, слід розраховувати курсові різниці на дату
балансу і на дату здійснення розрахунків. Згідно з п. 8 П(С)БО 21 [2]
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курсові різниці, що виникли, відображаються у складі інших доходів (на
субрахунку 744 “Дохід від неопераційної курсової різниці”) або витрат (на
субрахунку “974 “Втрати від неопераційних курсових різниць”).
Доходи, отримані від кредитних операцій, теж є об’єктом
оподаткування.
Основна сума одержаних кредитів, позик та інших доходів,
встановлених нормами цього розділу, не враховується для визначення
об’єкта оподаткування (п.п. 136.1.20 ПКУ) [1].
Датою отримання доходів платника податку від проведення кредитнодепозитних операцій є дата визнання процентів (комісійних та інших
платежів, пов’язаних зі створенням або придбанням кредитів, вкладів
(депозитів), визначена згідно з правилами бухгалтерського обліку (п. 137.8
ПКУ) [1].
Датою збільшення витрат платника податку від здійснення кредитнодепозитних операцій, зокрема субординованого боргу, є дата визнання
процентів (комісійних та інших платежів, пов’язаних зі створенням або
придбанням кредитів, вкладів (депозитів), визначена за правилами
бухгалтерського обліку.
Для цілей цієї статті під субординованим боргом розуміють звичайні
незабезпечені боргові капітальні інструменти (складові елементи капіталу),
які відповідно до договору не можна взяти з банку раніше ніж через п’ять
років, і які у разі банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після
погашення претензій усіх інших кредиторів (п.п. 138.5.2 ПКУ) [1].
Згідно з п.п. 139.1.4 ПКУ не включаються до складу витрат, витрати
на погашення основної суми отриманих позик, кредитів (крім повернення
поворотної фінансової допомоги, що входить до складу доходів відповідно
до п.п. 135.5.6 п. 135.5 ст. 135 цього Кодексу) [1].
Отже, прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується
у складі доходів платника податку, а збиток (від’ємне значення курсових
різниць) – у складі витрат платника податку.
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16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України №
318 від 31.12.1999 р.
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Черкіс С. Т.,
студ. гр. МЕ -32,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Станасюк Н. С.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
На сьогодні в Україні функціонує податкова система, яка є дуже
наближеною до податкових систем європейських країн, як за своєю
структурою, так і за своїм складом. Усі закони, які стосуються
оподаткування розроблено згідно з нормами європейського законодавства, а
також з урахуванням аспектів податкової політики міжнародних
економічних організацій. Саме ефективне функціонування податкової
політики є тією необхідною умовою, яка, безперечно, зможе стабілізувати
стан економіки в сучасних умовах розвитку України.
Податкова політика реалізовується за допомогою різних інструментів, і
одним із найважливіших є податковий облік. Діяльність будь-якого
підприємства є ефективною, якщо правильно вести податковий облік та
своєчасно відображати податкові операції у податковій звітності.
Враховуючи це, надзвичайно важливим є облікове забезпечення звітності
про податки і податкові платежі. При виявленні помилок, які були
допущенні при здійсненні податкового обліку та при формуванні податкової
звітності, до підприємства застосовується дуже жорстока система санкцій,
які носять фінансовий характер. Тому, для функціонування ефективної
податкової політики необхідно на законодавчому рівні чітко обгрунтувати
всі елементи податкового обліку [3].
«Податковий облік» – це не новий термін для нашої держави. На
сьогоднішній день в Україні податковий облік контролюється та
регулюється за допомогою прийнятого Верховною Радою Закону України
за №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи», положення якого у
частині справляння податку на прибуток підприємств набрали чинності
01.01.2015 року.
Виникнення поняття податкового обліку викликало масу різних
трактувань. Над дослідженням цього терміну працювали багато вчених
серед яких: С. Бобрівець, Л. Чернелевський, Ю.Я. Литвин, В. Панасюк,
В. Сердюк та інші.
Податковий облік ведеться з метою формування повної та достовірної
інформації про господарські операції, що були проведені платником
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протягом звітного періоду з метою оподаткування, а також забезпечення
інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів для контролю за
правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю перерахування
податків до відповідних бюджетів [2].
На сучасному етапі реформування в Україні податковий облік має
проблеми, які перешкоджають більш ефективному функціонуванню
податкової системи в цілому. Серед таких проблем основними є:
1. Відсутність у фінансовій і податковій звітності реальної суми
прибутку чи збитку. Тобто, фінансові результати, які подані у звітності
можуть відрізнятися від реальних числових значень, а це, у свою чергу, є
неправильним з економічної сторони.
2. Недосконалість правил ведення податкового обліку, серед них
моменти, які стосуються виникнення валових доходів і витрат.
3. Відсутність можливості для суб’єктів підприємницької діяльності
формувати фінансовий результат, застосовуючи виключно «касовий метод»,
при якому паперова документація стає непотрібною.
Для вирішення цих проблем необхідно провести такі заходи:
автоматизувати систему податкового обліку; прийняти ряд законів, які
забезпечували б максимальну прозорість та стабільність системи
податкового обліку та забезпечили би обов’язковість безперервність,
послідовність та регулярність проведення податкового обліку; необхідно
здійснити інтегрування податкового обліку з системами бухгалтерського
обліку.
Отже, податковий облік в Україні має проблеми, які пов’язані з
нестабільністю та недосконалістю податкової системи. Для розв’язання цих
проблем необхідним
є реформування податкової системи, яке
відповідатиме пріоритетам державної політики соціально-економічного
розвитку. Все це сприятиме сталому економічному зростанню, яке зараз
необхідне для нашої держави.
Література
1. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи,- Закон України:
затв. Верховною Радою України №71-VIII-ВР від 28.12.14р. 2.Словінська Л.
Г. Методологічне, методичне та організаційне забезпечення складання
податкової звітності в Україні облік [Текст] / Л.Г. Словінська // Фінанси
України. – 2007. - №1. – С.25-28. 3. Малишків О. Про статус податкового
обліку українського підприємства облік [Текст]
/ Малишків О. //
Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. - №2. – C. 70-71.
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Яремко Г.І.,
студ. гр. ОА-42,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Ясінська А.І.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Ефективність діяльності підприємства залежить від якісного
інформаційного забезпечення процесів розроблення і прийняття управлінських
рішень. Вважається, що за сучасної динаміки економічних умов такий
інформаційно-аналітичний базис забезпечує система управлінського обліку,
яка формується на основі фінансового, статистичного, виробничого та
податкового видів обліку, які містять інформацію для ведення управлінського
обліку. Впровадження і розробляння системи управлінського обліку на
вітчизняних підприємствах,
для ефективного вирішення проблем і
раціонального ведення бізнесу, досліджуює значна кількість науковців та
практиків. За результатами досліджень вони зробили висновок, що основною
проблемою організації управлінського обліку на підприємстві є те, що
керівники підприємств не достатньо компетентні у питаннях щодо важливості
такого виду обліку і, відповідно, його впровадження у практичну діяльність.
Попри те, як відзначає О. Довжик, «з кожним днем збільшується кількість
керівників українських підприємств, які перестають сумніватися в
необхідності вести облік, відмінний від бухгалтерського, який практично
повністю зосереджений на задоволенні потреб зовнішніх споживачів
інформації. Управлінський же облік призначений для надання достовірної і
повної інформації, яка необхідна для прийняття правильних та ефективних
управлінських рішень самого підприємства» [1, с. 174].
Суттєвими перепонами поширення управлінського обліку в практичній
діяльності підприємств національної економіки залишається відсутність
чіткого визначення функціональної спрямованості цього обліку. Завдяки
управлінському обліку бухгалтер, крім власне ведення обліку та
калькулювання собівартості продукції, за потребою займається нормативним
плануванням, економічним аналізом та підготовкою інформації для прийняття
управлінських рішень. Система управлінського обліку не будується для однієї
цілі. В більшості випадків це комплекс (набір) цілей, результатом досягнення
яких є ефективне управлінське рішення [2, с. 95].
Кількісне зростання практичного впровадження на вітчизняних
підприємствах управлінського обліку обумовлена тим, що традиційні методи
бухгалтерського обліку перестали відповідати вимогам управління.
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Загострення конкуренції, ускладнення технології та організації виробництва,
розвиток науково-технічного прогресу потребували інших методів для
вирішення принципово нових проблем. Невирішені практичні питання
організації на підприємствах управлінського обліку обумовлюють
нераціональне використання ними інтелектуальних, інформаційних,
організаційних, фінансових ресурсів, невиправдане збільшення витрат на
програмне забезпечення, придбання засобів обчислювальної техніки, на
стандартизацію бізнес-процесів і автоматизацію управління [3, с. 1050].
Основними проблемами для впровадження управлінського обліку на
вітчизняних підприємствах є, насамперед, недостатня підготовка
управлінського персоналу та неготовність безпосередньо бухгалтерських
служб запроваджувати зміни щодо ведення такого обліку. Однією із проблем
варто також вважати обмеженість фінансових ресурсів (економія коштів), які
потрібно виділяти на додаткову групу персоналу, що будуть відповідати за
організацію та ведення управлінського обліку. Вагомим проблемним питанням
становлення управлінського обліку на вітчизняних підприємствах можна
вважати також відсутність законодавчих обмежень та проблему вибору
єдиного підходу до організації і ведення управлінського обліку із врахуванням
особливостей різних сфер діяльності підприємств.
Для подолання низки проблем керівникам підприємств доцільно
створити на підприємстві сприятливі умови для розвитку управлінського
обліку, розробити і оформити перелік, форми необхідних управлінських звітів
та закріпити такі регламентації у відповідному документі. Аналіз теоретичних
розробок і практичного впровадження системи управлінського обліку дозволяє
зробити висновок про те, що використання управлінської інформації
дозволить визначати, аналізувати і, відповідно, контролювати витрати та
приймати управлінські рішення, спрямовані на здійснення заходів щодо
підвищення ефективності виробництва та ведення діяльності підприємства
загалом.
Література
1. Довжик О.О. Роль управлінського обліку та проблеми його
впровадження на підприємствах / О.О. Довжик // Вісник Полтавської
державної аграрної академії: науково-виробничий, фаховий журнал. – 2012. –
№2. С. 174-179. 2. Яременко Л.М. Проблеми впровадження управлінського
обліку на підприємстві / Л. М. Яременко // Економічний вісник університету. –
2013. – Вип. 20 (1). – С. 90-94. 3. Турова Л.Л., Слюсар Л.А. Система побудови
управлінського обліку в Україні: теорія і практика / Л.Л. Турова, Л.А. Слюсар
// Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове видання
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. –
2015. – Вип. 4. – С. 1050-1052.
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2. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Базарко С.В.,
студ. гр. МЕ-32,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Станасюк Н.С.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ
Аудит - це складний процес, що являє собою перевірку даних і
показників фінансової звітності та бухгалтерського обліку конкретного
економічного суб’єкта незалежною особою з метою встановлення і
відображення у звіті ступеня відповідності даної інформації встановленим
критеріям, положенням та правилам. Здійснення аудиту, як і здійснення
виробничої, фінансової, інвестиційної чи торгівельної діяльності,
супроводжується певним ризиком. Ризик
передбачає можливість
виникнення несприятливої події, яка може призвести до певних втрат.
У науковій та економічній літературі визначенню суті та
особливостей аудиторського ризику присвячені праці таких відомих
вчених: Аренс Е.А., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Дорош Н. І., Каблук П.Т.,
Редько К.О. та інші. Загалом, не має чіткої єдності поглядів щодо сутності
ризику аудиту. Згідно позиції Білухи М. Т., аудиторський ризик – це
помилкове підтвердження аудитором достовірності фінансової звітності,
яка у подальшій перевірці не підтверджена іншим аудитором або
контрольними органами. [1, с.225]. Відповідно до МСА 400 "Оцінка
ризиків і внутрішній контроль", аудиторський ризик визначається як ризик
того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку, якщо
фінансові звіти містять суттєво викривлену інформацію [2].
Серед причин аудиторського ризику варто виділити невідповідний
рівень внутрішнього контролю та системи обліку на підприємстві,
недосконалість законів, що регулюють ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності, а також суб’єктивні причини зі сторони
аудитора – невідповідність його компетенції чи недостатній досвід роботи.
Аудитор повинен усвідомлювати, що ризик невиявлення помилок, на
відміну від ризику контролю та властивого ризику, передбачає його
відповідальність перед підприємством з гарантією того, що усі значні
помилки на залишку певного рахунку будуть виявлені. Аудитор може
висловити невідповідну аудиторську думку, використовуючи при цьому
фінансову звітність, яка може містити як істотно викривлену, так і
достовірну інформацію [3, с.197].
У процесі здійснення аудиту, аудитор визначає прийнятний
аудиторський ризик, тобто рівень ризику, який він готовий взяти на себе.
На його величину впливає ряд факторів, зокрема: масштаб та специфіка
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здійснення діяльності економічним суб’єктом, система внутрішнього
контролю, фінансовий стан підприємства. Варто зазначити, що різні
аудитори можуть встановити відмінні один від одного рівні прийнятного
аудиторського ризику для конкретного підприємства. Важливу роль у
цьому відіграє відмінність у професіоналізмі, компетентності аудиторів.
Загалом більшість аудиторів визначають прийнятним рівнем ризику до 5%.
Слід вказати, що досягнення нульового ризику, тобто повної гарантія
точності фінансової звітності на практиці практично не можлива.
Аудитор визначає рівень аудиторського ризику на нижчому рівні,
якщо він впевнений у
відповідності
фінансової звітності усім
положенням, а також, що дана звітність не містить істотних помилок.
Відповідно, якщо були наявні факти помилок у веденні бухгалтерського
обліку при проведенні аудиту попереднього разу чи підприємством
проводяться господарські операції, які не характерні для його діяльності
рівень ризику збільшується. Проте, аудитор повинен вжити необхідних
заходів для того, щоб звести до мінімуму аудиторський ризик. Наприклад,
здійснити перевірку достатньої і оптимальної кількості документації,
збільшити кількість аудиторських процедур, дотримуватись послідовності
виконання процедур.
Під час перевірки фінансової звітності, аудитор має звернути увагу на
повноту заповнення реквізитів, граф, провести арифметичну перевірку
заповнення складних статей та підсумків у звітності [4, с.52].
Зазначимо, що аудиторський ризик не є постійною величиною,
оскільки його значення в процесі аудиторської перевірки може змінитись.
Це може бути пов’язано зі зміною плану та програми перевірки,
виявленням нових обставин, збільшенням кількості аудиторських
процедур, отриманням додаткової інформації.
Отже, при плануванні аудиту та у ході його здійснення важливим
моментом у діяльності аудитора є визначення та оцінка можливого ризику,
що пов’язаний з можливістю невідповідного аудиторського висновку щодо
діяльності конкретного суб’єкта господарювання. Аудиторський ризик
варто оцінювати як величину, що складається з показників, які включають
основні аспекти процесів планування, контролю діяльності суб’єкта
господарювання та виконання аудитором необхідних аудиторських
процедур в процесі здійснення перевірки.
Література
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РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.5. – С. 196-202. 4.Петренко Н.І.
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Методика аудиту фінансової звітності та шляхи її удосконаленням
[Текст]/Н.І. Петренко // Вісник ЖДТУ. – Житомир: ЖДТУ. – Вип. №1(51)
– 2011. – С. 51-54.
Дацко М.М.,
студ. гр. ОАсп-21,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Лемішовська О.С.,
к.е.н., асистент кафедри обліку та аналізу
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Розвиток економіки України, формування нових економічних
відносин між суб’єктами господарювання обумовлюють становлення
вітчизняного аудиту.
В сучасних економічних умовах аудиторська діяльність відіграє
важливу роль, адже саме аудит гарантує достовірність, об’єктивність і
законність складання фінансової звітності для широкого кола її
користувачів.
Сфера аудиторської діяльності характеризується низкою проблем які
унеможливлюють успішний розвиток аудиту як професійної діяльності та
потребують вирішення. До них можна віднести:
1. нестійку економічну ситуацію та високий рівень корупції у
державі;
2. неможливість професійних об’єднань аудиторів впливати на
державні регуляторні органи, що затримують реалізацію нововведень в
сфері аудиту;
3. відсутність контролю (який має базуватися на міжнародному
досвіді проведення аудиту) за якістю надання аудиторських послуг;
4. неефективне організування діяльності малого і середнього
аудиторського бізнесу;
5. відсутність рівних прав та можливостей вітчизняних та зарубіжних
аудиторських фірм для проведення аудиторської діяльності;
6. не визначення критеріїв суттєвості, рівня аудиторських ризиків,
ознак безперервності функціонування, на рівні перевірки фінансової
звітності;
7. не повністювизначенезі сторони законодавчих актів страхування
ризиків аудиторської діяльності;
8. відсутність методичного забезпечення комп'ютеризації аудиту;
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9. відсутність типових форм документів з аудиту [1].
Однією з проблем здійснення аудиту в Україні є також неврегульовані
питання фінансування робіт зі створення прозорої та зрозумілої системи
аудиту в Україні та страхування аудиторської діяльності.
Вирішення наведених проблем сприятиме підвищення авторитету
вітчизняного аудитора на міжнародному рівні, дозволить завоювати довіру
замовників і користувачів аудиторських послуг, підвищить власну
платоспроможність та забезпечить високу якість і ефективність
аудиторських послуг.
Виходячи з вище наведених проблем, основними напрямками та
перспективами розвитку аудиторської діяльності в Україні повинні стати:
1. розроблення процесу використання Міжнародних аудиторських
стандартів на практиці проведення аудиторської діяльності в Україні;
2. внесення змін до законодавчих актів про аудиторську діяльність,
які спростять та створять сприятливі умови здійснення аудиторської
діяльності на території Україні;
3. розроблення методик аудиторської перевірки фінансової звітності
підприємств в розрізі галузей їх діяльності, керуючись міжнародними
стандартами, а також враховуючи досвіт роботи вітчизняних і
міжнародних аудиторських фірм;
4. розвиток співпраці професійних аудиторських організацій України
з міжнародними професійними організаціями бухгалтерів і аудиторів;
5. розроблення системи ціноутворення на аудит та аудиторські
послуги враховуючи міжнародний досвід з цього питання [2].
Таким чином, досягнення всіх перелічених перспектив, надасть змогу
створити оптимальне середовище для ефективного розвитку аудиту в
Україні, зокрема підвищити конкурентоспроможність вітчизняних фірм,
налагодити процес звітності окремих підприємств, прозорість і доступність
інформаційного забезпечення, підвищити ефективність у сфері
бухгалтерського обліку.
Література
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АДАПТАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ДО
СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ
Успішне функціонування сучасного підприємства в умовах
динамічних змін загальноекономічного середовища значною мірою
залежить від того, наскільки інформаційне забезпечення задовольняє
вимоги системи управління. Одним із способів інформаційно-аналітичного
забезпечення управлінської системи підприємства є аудит, який на
сучасному етапі розвитку набув значного поширення у світовій практиці.
Впровадження аудиту в сферу підприємницької діяльності має істотні
переваги і для держави, порівняно з іншими формами фінансовогосподарського контролю, зокрема:
- економія державних коштів, які витрачаються на утримання
контрольно-ревізійного апарату;
- надходження додаткових коштів до бюджету за рахунок сплати
аудиторськими фірмами (аудиторами-підприємцями) податків;
- незалежність, конкурентна боротьба, професіоналізм аудиторів, що
сприяє підвищенню якості перевірок;
- можливість вибору аудитора замовником тощо.
Розвиток аудиту в Україні розпочався у 1993 р. з прийняттям Закону
«Про аудиторську діяльність» [1].Проте, на даний частака діяльність в
Україні перебуваючи на етапі свого розвитку є не цілком адаптованою до
сучасних економічних умов, про що свідчать недоліки її функціонування:
- недовірадо достовірності надання аудиторських послуг, яка виникає
через відсутність контролю за якістю цих послуг на державному рівні;
- брак чітко регламентованих і закріплених на державному рівні
стандартів національного аудиту;
- обмежена кількість методологічних розробок щодо аудиторського
контролю та його комп’ютеризації;
- недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, про що
свідчить низька якість аудиторських послуг;
- непристосованість методів та форм надання аудиторських послуг, які
притаманні національній економіці нашої країни, натомість запозичення їх
з держав з високим рівнем розвитку економіки;
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- відсутність системи страхування ризиків аудиторської діяльності та
механізму формування відповідних страхових резервів аудиторськими
фірмами, нездатність і не підготовленість страхових компаній до масового
страхування аудиторської відповідальності;
- необізнаність
суб’єктів
підприємницької
діяльності
щодо
необхідності та доцільності замовлення аудиторських послуг[2,3].
Для адаптації аудиторської діяльності до сучасних економічних умов
необхідно раціонально визначити подальші напрями розвитку такої
діяльності, якими повинні стати:
1. посилення співпраці українських аудиторських організацій з
міжнародними та європейськими професійними організаціями бухгалтерів
і аудиторів, що сприятиме в отриманні практичного досвіду роботи
міжнародних аудиторських організацій;
2. розробка методичних матеріалів аудиторської перевірки
фінансової звітності підприємств;
3. розроблення єдиних стандартів функціонування аудиторської
діяльності в Україні, в яких безпосередньо слід визначити що належить до
сфери аудиторської діяльності;
4. впровадження міжнародні системи контролю якості аудиторських
послуг у роботу аудиторів та Аудиторської палати України.
Отже, варто зазначити, що на сучасному етапі аудит стає окремою
складовою інфраструктури економіки України, яка потребує відповідного
регулювання. У сучасних умовах інтеграції в європейське співтовариство
розвиток аудиту є важливим і пріоритетним напрямком.
Насамперед необхідна детальніша розробка національних нормативів
аудиту,покращення організації аудиторських перевірок та їх якості,
врегулювання питання підготовки і підвищення кваліфікації аудиторів та
інші. Вирішення зазначених проблем сприятиме укріпленню позицій та
авторитету аудиту й аудиторської діяльності в Україні.
Література
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сучасні умови формування ринкових відносин у сфері
господарювання, значною мірою змінюють правове положення
підприємств. За таких умов,суттєво зростає роль обліку і оцінки, оскільки
завдяки ним приймаються рішення щодо зміни напрямів виробництва,
його оновлення, переміщення капіталу відповідно до ринкової
кон’юнктури. Саме аудиторська діяльність здатна забезпечувати
ефективність прийнятих рішень, ліквідувати негативні наслідки у формі
адміністративних стягнень з боку органів державного контролю за
недотримання норм законодавства, зменшити видатки на контрольноревізійні функції органів влади, але для досягнення таких результатів
необхідною є перш за все зацікавленість власне суб’єктів господарської
діяльності у проведенні таких перевірок та отримання послуг аудиторів.
Очевидним є факт корисності аудиторської діяльності для економіки
будь-якої держави, але водночас кожна країна формує власний підхід до
проведення аудиту. Так, у Франції основні положення аудиту регулюються
Міністерством юстиції,аудитора називають комісаром з рахунків, який
призначається власниками підприємства (акціонерами) строком на шість
років для проведення аудиту.
Органом контролю в Німеччині є Інститут аудиторів, що має
спеціалізовані комітети для врегулювання проблем у сфері аудиту. Також
при Аудиторській палаті Німеччини створюються аудиторські суди, до
компетенції яких входить накладання штрафів та інших адміністративних
покарань за неякісне проведення перевірки, більше того, в разі
необхідності такі суди можуть позбавити аудитора права на здійснення
аудиторської діяльності.
В Данії аудиторів призначають акціонери на щорічних загальних
зборах. Крім того аудиторам надається право надавати професійні послуги
певній організації до наступних зборів. Обмежень на кількість призначень
аудиторської фірми для проведення однієї організації не має[1].
У Сполучених Штатах Америки аудит орієнтований переважно на
потреби акціонерів, інвесторів, кредиторів та інших зовнішніх
користувачів. Професійні громадські аудиторські об’єднання займаються
регулюванням аудиторської діяльності. Особливістю нормативного
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регулювання аудиторської діяльності у США є відсутність єдиних для всієї
країни законодавчих вимог щодо започаткування та ведення діяльності
дипломованими громадськими бухгалтерами. Кожен штат має власні
вимоги щодо освіти і стажу роботи за спеціальністю для допуску до
екзамену на звання присяжного бухгалтера. Є відповідний порядок
визнання сертифікату аудитора, отриманого у іншому штаті.
У Республіці Білорусь визнається найвищий ступінь держаного
втручання у порівнянні з іншими країнами світу, оскільки держава
здійснює виключно усі заходи з регулювання аудиторської діяльності. При
управлінні аудитом на громадських засадах діє Методологічна рада з
аудиторської діяльності, яка є дорадчим органом і здійснює науковоконсультаційні функції з методологічних питань аудиторської діяльності.
Регулювання в сфері аудиту в Молдові здійснюється Міністерством
фінансів, при якому діє спеціальний департамент і Рада з нагляду за
аудиторською діяльністю. В сфері аудиту Молдови значний вплив має
діяльність професійних неурядових організацій. Найбільш відомими з них
є Асоціація професійних бухгалтерів та аудиторів Молдови та Асоціація
аудиторів та аудиторських організацій Молдови [2].
Таким чином, визначивши особливості діяльності аудиторів в
провідних країнах світу, варто відмітити, цілком реальну можливість
використання вищезазначеного досвіду в Україні. Так, система
екзаменування аудиторів, що використовується в США здатна значно
підвищити якість проведення аудиторських перевірок в Україні, загальний
рівень професіоналізму та відповідальності аудиторів. Досвід Німеччини
може бути залученим в аспекті формування органу, основним завданням
якого є контроль за діяльністю аудиторів в Україні, накладання
адміністративних стягнень, вирішення спорів, перевірка якості проведення
аудиту тощо. Але головною умовою реалізації зарубіжного досвіду є
інтерес з боку суб’єктів господарювання, які, нажаль, не бажають або не
здатні забезпечувати проведення регулярних аудиторських перевірок.
Література
Аудиторська діяльність: особливості діяльності аудиторів в
Україні та можливість залучення зарубіжного досвіду [Електронний
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аудиторської діяльності країн світу [Електронний ресурс]
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АУДИТ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Аудит в Україні є відносно новим видом діяльності саме тому, його
розвиток супроводжується виникненням ряду проблемних питань, які
обумовлені впливом різних чинників, таких як: невеликий практичний
досвід, відсутність методики з проведення та документування процесу
аудиту, а також недосконалість вітчизняного законодавства з аудиту.
Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність», аудит –
це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової
звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки
аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність
вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку
або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно
із вимогами користувачів [1].
Серед обставин, які певною мірою уповільнювали розвиток аудиту в
Україні є те, що вітчизняному аудиту на початковому етапі свого розвитку
ніхто з потенційних замовників великого значення не надавав, адже він був
нав’язаний державними органами під тиском Світового банку і
Міжнародного валютного фонду.
Також можна відмітити, що успішний розвиток аудиту можливий при
вирішенні такої проблеми як довіра до сучасного аудитора, адже перед тим
як клієнт надасть інформацію аудитору, він повинен бути впевнений, що в
йому вистачить можливостей для того, щоб зберегти її в конфіденційності,
а це у свою чергу пов’язано з професіоналізмом аудитора.
Основними напрямами розвитку аудиторської діяльності в Україні
можуть стати:
1. Внесення необхідних змін і доповнень до Закону України «Про
аудиторську діяльність» з метою приведення його у відповідність до інших
законодавчих актів України.
2. Поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій
України з міжнародними та європейськими професійними організаціями
бухгалтерів і аудиторів.
3. Розробка механізму практичного застосування МСА в Україні,
створення до них коментарів у повному обсязі.
4. Розроблення механізму ціноутворення аудиторських послуг на
основі вивчення міжнародного досвіду з цього питання.
Аудиторські послуги в Україні розвиваються швидкими темпами,
хоча і існують певні проблеми. Більш глибоке дослідження цих проблем
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може стати основою для визначення пріоритетних напрямків
вдосконалення аудиторської діяльності. Також на вирішення проблем
впливатиме збільшення конкурентів на ринку аудиторських послуг, тобто
кількість аудиторів збільшується і тому треба бути високо обізнаним у цій
сфері, аби мати постійних клієнтів, які були б задоволені роботою
аудитора.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АУДИТОРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Аудит, як одна з ознак цивілізованого функціонування ринкової
економіки, являє собою перевірку даних бухгалтерського обліку і
показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою
висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх
суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх
положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів [1].
Виникнення аудиту зумовлене низкою чинників, найвагомішими з
яких вважаємо потребу соціуму у незалежному неупередженому контролі
фінансово-господарської діяльності підприємств та їхфінансових
результатів.
Аудиторська діяльність в Україні перебуває у стані еволюційних змін.
До основних проблем розвитку аудиту в Україні можна віднести:
незабезпечення ринку аудиторських послуг кадровим потенціалом;
недосконалість нормативно-правової бази; відсутність типових форм
аудиторської документації; незначне методологічне забезпечення
аудиторської діяльності (відсутність алгоритмів аудиторських перевірок);
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ціноутворення на ринку аудиторських послуг; наявність конкуренції
(особливо фірм-нерезидентів).
Доцільним видається окреслення основних напрямів ефективного
розвитку аудиторської діяльності в сучасних умовах:
- розробка заходів для підвищення кваліфікації спеціалістів, що
зайняті проведенням зовнішнього контролю якості;
- надання публічності з метою забезпечення гласності результатів
зовнішнього контролю якості роботи (для вільного доступу пропонуємо на
офіційному сайті АПУ в Інтернеті та у професійних виданнях щорічно
розміщувати звіти про проведений зовнішній контроль якості роботи
аудиторських фірм і аудиторів);
- внесення необхідних змін і доповнень до Закону України «Про
аудиторську діяльність» з метою уніфікації законодавчої бази;
- поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій
України з міжнародними та європейськими професійними організаціями
бухгалтерів і аудиторів [2, с. 311];
- посилення ролі держави як інституту суспільного нагляду
аудиторської діяльності в Україні;
- розширення спектра послуг, що надаються аудиторськими фірмами;
- підвищення професійної відповідальності аудиторів;
- вільний доступ аудиторських фірм на європейські та світові ринки.
Вдосконалення аудиторської діяльності в Україні надасть змогу
значно заощадити державні кошти, котрі витрачають на утримання
контрольно-ревізійного апарату; отримати надходження додаткових
коштів до бюджету за рахунок виявлення підприємств, що частково або
повністю приховують результати своєї економічної діяльності; уникнути
шахрайства, помилок і грошових махінацій на підприємствах та
забезпечити незалежність, конкурентну боротьбу, професіоналізм
аудиторів, що сприятиме підвищенню якості перевірок.
Література
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ, ЯК ФОРМИ
НЕЗАЛЕЖНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
Проблеми розвитку аудиту є досить різні, всі вони пов’язані з
розвитком аудиторської діяльності в Україні, і потребують нагального
вирішення.
Зокрема, це стосується браку методологічних основ. В Україні в
цілому об’єктивно відчувається недостатність вітчизняної спеціальної
літератури, а тим більше докладних розробок, посібників з проведення
аудиту ефективності, що являє собою певну прогалину у формуванні його
методології та вимагає науково обґрунтованих теоретичних розробок у
цьому напрямі та їх практичного втілення [2].
Другою досить гострою проблемою національного аудиту є
відсутність чітко регламентованих і закріплених на державному рівні
стандартів аудиту та перманентні спроби гармонізувати український аудит
щодо його міжнародної теорії та практики, передусім, спираючись на
досвід США [3].
Слід відзначити проблему недовіри до аудитора і зокрема недовіри до
якості надаваних аудиторських послуг. Така недовіра викликана в першу
чергу відсутністю контролю над якістю наданих послуг на державному
рівні [4].
Проблема формування ціни на аудиторські послуги, поряд з
названими вище – серйозна і існує вона саме в частині методики її
визначення. Єдиної системи розрахунку вартості послуг аудиторської
фірми в Україні не існує, тому аудитори часто використовують, власну
систему ціноутворювання. Але часто при проведенні оцінки послуг
аудитора є можливість завищення або заниження їх вартості, а це певною
мірою насторожує замовника, особливо, при його першому зверненні до
аудиторської фірми.
Перелічені вище проблеми розвитку вітчизняного аудиту дають
поштовх не лише до їх вирішення, а й до подальшого вдосконалення
організації аудиторської діяльності в Україні. Власне тому ми вважаємо,
що основними напрямами розвитку аудиторської діяльності в Україні
можуть стати:
1. внесення необхідних змін і доповнень до Закону України «Про
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аудиторську діяльність» та розробка механізму практичного застосування
МСА в Україні;
2. розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги
на основі вивчення міжнародного досвіду з цього питання;
3. використовуючи узагальнений практичний досвід роботи
міжнародних і вітчизняних аудиторських фірм, розробка Типових методик
аудиторської перевірки фінансової звітності;
4. поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій
України з міжнародними та європейськими професійними організаціями
бухгалтерів і аудиторів.
Отже, на сучасному етапі аудит стає окремою складовою
інфраструктури економіки України, яка потребує відповідного
регулювання. Для ефективнішого регулювання аудиту в Україні слід
забезпечити оптимальну комбінацію державного, професійного та
економічного механізмів регулювання із поступовим послабленням
першого. Необхідно розробити кожній аудиторській фірмі внутрішні
програми їх діяльності, які становитимуть опис комплексного підходу до
організації технології та методики здійснення аудиту [1].
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Непередбачливі умови функціонування господарюючих суб’єктів
характеризуються високим ступенем невизначеності і динамічності та
зумовлюють необхідність пошуку нових, відповідних сучасним реаліям
методологічних підходів до забезпечення успішного довгострокового
розвитку підприємства.
На сучасному етапі розвитку економічних реалій в Україні та світі
можна констатувати, що забезпечення довгострокового успіху
підприємства вже визначається не тільки наявністю та/або можливістю
залучення матеріальних і фінансових ресурсів. Ера зростання компанії
внаслідок розвитку матеріальних активів закінчується. В умовах
відкритості ринків матеріальних ресурсів, розширення можливостей і
подолання бар’єрів їх залучення суттєво зменшується їх значущість для
забезпечення конкурентних переваг[1].
Класичний стратегічний аналіз фокусується на розгляді продуктів і
ринків. Аналізуючи основні компетенції, цю область дослідження буде
розширено. Ключові компетенції формують основу для довгострокової
конкурентоспроможності підприємств, тому що вони описують поєднання
ресурсів і можливостей, що дозволяє компанії постійно генерувати
конкурентні переваги. Тому що ключові компетенції не обмежуються
окремими продуктами або ринками, їх знання також служить в якості
орієнтира для зміни усередині підприємства. Знання своїх ключових
компетенцій може також мати значний вплив на внутрішні чи
аутсорсингові рішення. Ключові компетенції сьогодні є найважливішим
стратегічним ресурсом будь-якого промислового підприємства [2].
Світовий досвід розвитку провідних підприємств промисловості
показує, що ресурси і здібності підприємств застосовувати ці ресурси у
стратегічному розвитку постійно оновлюються. У стратегічному
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плануванні доцільно використовувати покроковий метод, що означає, що
кожний наступний крок додає ресурси, змінює їх співвідношення і тим
самим створюється стратегічний ресурсний потенціал, який є системним
по відношенню як до капітальних витрат, так і до змін, які виникли у
зовнішньому середовищі, на які підприємство зобов'язане реагувати.
Іншими словами, підприємство створює потенціал, в основі якого
лежать конкурентні переваги, що дозволяють адекватно реагувати на
виникаючі кризи й інші зміни. Такий підхід, на нашу думку, продуктивний
з наступних причин.
По-перше, тому що в сучасних умовах важко передбачати зміни
зовнішнього середовища і передбачити її вплив на діяльність
підприємства, тим більше що такі зміни бувають швидкоплинними.
По-друге, стратегічний потенціал, який вже накопичився, має високу
реакцію на зміни, дозволяє управляти цими змінами як у зовнішній, так і
внутрішньому середовищі підприємства.
По-третє, компетенції, які можуть забезпечувати потенційний доступ
підприємства до різних ринків, означають відмітні характеристики
кінцевого продукту та практично не можуть бути відтвореними
конкурентами, оскільки (за визначенням К.К. Прахалада і Г. Хамела)
являють собою складну взаємодію окремих індивідуальних технологій та
навичок, створюють групу ключових компетенцій підприємства [3, с. 117118].
Аналіз ключових компетенцій дозволяє виявити і розширити переваги
в ресурсах і можливостях, з тим щоб розвити необхідні конкурентні
переваги. Такий вид аналізу повинен включати детальний опис фінансової
системи і оцінку власних ресурсів та навичок на кожній гілці бізнессистеми в порівнянні з конкурентами, з тим щоб визначити і продовжувати
розвивати ключові компетенції.
На відміну від стратегічних, ключові компетенції дозволяють
реалізувати принцип проактивної поведінки підприємства, згідно з яким
останнє не тільки пристосовується до умов, які виникають у ринковому
середовищі, а намагається створювати нові можливості для власного
розвитку шляхом активного впливу на своє оточення.
Література
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підприємства [Електронний ресурс] /В. А. Верба, О. М. Гребешкова. — Режим
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА СТІЙКІСТЬ
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Створення і функціонування підприємств будь-якої форми власності
неможливе без формування достатнього обсягу власного капіталу, адже
саме власний капітал є не лише основою створення, функціонування і
розвитку підприємства, але й фактором його фінансової стійкості.
Достатній обсяг власного капіталу, постійне його зростання впливає на
можливість самофінансування або отримання залучених коштів.
Актуальність теми визначається тим, що постає проблема управління
власним капіталом та аналізу його впливу на стійкість економічного
зростання підприємства, оскільки власний капітал сприяє його ефективній
діяльності та підвищенню конкурентних переваг.
Фінансова стійкість підприємства в умовах динамічних змін
зовнішнього і внутрішнього середовища є необхідною умовою для його
успішної господарської діяльності. Однак фінансові ресурси у формі
власного капіталу, яких потребує підприємство для
підтримання
фінансової стійкості,є дефіцитними. Підприємства, окрім фінансової
стійкості, також прагнуть до максимальної рентабельності, в тому числі і
за рахунок використання позикового капіталу, що, в свою чергу, знижує
фінансову стійкість. У цьому сенсі максимально допустимі рівні
фінансової стійкості та рентабельності власного капіталу підприємства є
протилежними позиціями в діяльності підприємства.
При управлінні фінансовою стійкістю важливим є взаємоузгодження
конкуруючих цілей, а саме: оптимального рівня фінансової стійкості та
рентабельності власного капіталу. Протилежність цих цілей зумовлюється
тим, що максимальна фінансова стійкість характерна для підприємства,
використовуючи лише власний капітал, а максимальна рентабельність
власного капіталу припускає, що підприємство має мінімально можливий
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власний капітал та максимально залучає позикові джерела [1].
Погіршення фінансового стану підприємства супроводжується
«проїданням» власного капіталу, оскільки підприємство поступово
збільшує борги та зменшує розмір власного капіталу. Усе це є причиною
виникнення дефіциту власного оборотного капіталу та необхідності
залучення додаткових джерел фінансування. Безумовно, підприємство з
метою забезпечення фінансової стійкості повинне розумно обмежити
залучення позикового капіталу. Звідси і випливає невипадкова
зацікавленість інвесторів до прогнозної оцінки фінансової стійкості
підприємства як основного критерію надійності партнера.
Варто відзначити, що саме забезпеченість підприємства власним
оборотним капіталом, структура позикового капіталу та рівень фінансової
стійкості дозволяє спрогнозувати темпи розвитку підприємства на основі
коефіцієнта стійкості економічного зростання. Збільшення масштабів
діяльності підприємства пов’язано з фінансуванням зростання його майна,
яке, в свою чергу, можна досягти як за рахунок власних, так і за рахунок
позикових коштів. Однак таке зростання позикових коштів без адекватного збільшення величини власного капіталу призводить до зниження
фінансової стійкості, а, відповідно, і до припинення фінансування.
Можливості для фінансування за допомогою додаткових емісій не
безмежні, оскільки вони можуть призвести до втрати контролю над
підприємством. Тому зростання власного капіталу за рахунок
нерозподіленого прибутку є надійним джерелом забезпечення
економічного розвитку підприємства. Крім того, зростання цього
показника від ображає інтереси контрагентів (свідчить про підвищення
фінансової стійкості та кредитоспроможності) та власників, для яких він
поряд з коефіцієнтом дивідендних виплат відображає зростання їх доходів.
Аналіз спеціальної літератури показав, що автори по-різному
пропонують визначати коефіцієнт стійкості економічного зростання, однак
значний інтерес у цьому плані мають роботи Р.С. Хіггінса [2], який довів,
що досягнення заданих темпів зростання залежить від сформованої
фінансової політики. Цю концепцію називають «модель стійкого
зростання». В працях Р. Хіггінса коефіцієнт стійкості економічного
зростання (Ксез) пропонують розраховувати за формулою (1):

kсез  k чрвк  kн , (1)
де

k чрвк

– коефіцієнт чистої рентабельності власного капіталу, яка

визначається як відношення чистого прибутку до власного капіталу; kн –
коефіцієнт нагромадження, що дорівнює відношенню реінвестованого
(нерозподіленого) прибутку до загальної суми чистого прибутку.
Застосування моделі Хіггінса передбачає, що підприємство
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функціонує у відносно стабільних умовах внутрішнього і зовнішнього
середовища. Подальші дослідження довели залежність стійких темпів
економічного розвитку від таких показників: коефіцієнт рентабельності
продукції, коефіцієнт нагромадження, коефіцієнт оборотності активів,
коефіцієнт фінансової залежності. Для визначення впливу факторів,
зокрема і впливу власного капіталу на стійкість економічного зростання,
класичну модель стійкого зростання Хіггінса можна подати у вигляді
багатофакторної моделі:
kсез 

Пч  Д Пч Дч А



, (2)
Пч
Дч А Кв

де kсез – коефіцієнт стійкості економічного зростання; Пч – сума
чистого прибутку підприємства; Д – виплата доходів учасникам
(власникам) підприємства в результаті розподілу прибутку (дивіденди,
доходи на паї тощо); Кв – сума власного капіталу підприємства; Дч –
чистий дохід від реалізації продукції; А – вартість активів підприємства.
Практичне застосування вище наведеної моделі розрахунку темпів
стійкого економічного зростання розглянемо на прикладі ПАТ
«Львівобленерго» (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка коефіцієнта стійкості економічного зростання ПАТ
«Львівобленерго» за 2011-2014 рр.
Показник
Чистий прибуток підприємства, тис. грн.
Чистий збиток, тис. грн..
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг), тис. грн.
Середньорічна вартість активів, тис. грн.
Середньорічна вартість власного капіталу, тис. грн.
Коефіцієнт стійкості економічного зростання

2011 р.
222341
0
1824499

2012 р.
103917
0
2072570

2013 р.
0
136171
2221065

2014 р.
0
145463
2432340

785315
607559,5
0,36

949002,5
772321,5
0,13

4168928
3433949
-0,04

3944001
3201285
-0,05

Здійснивши розрахунок коефіцієнта стійкості економічного зростання
за 2011-2014 рр. було встановлено зменшення його значення протягом
2011-2012 рр., в основному за рахунок зменшення нерозподіленого
прибутку, а протягом 2013-2014 рр. цей коефіцієнт був від’ємним, оскільки
товариство отримало збиток від своєї діяльності. Варто зазначити також,
що попри те, що товариство протягом 2011-2014 рр. нагромаджувало
власний капітал і збільшило його у 2014 р. більше ніж у п’ять разів, однак
відбувалося «проїдання» власного капіталу.
Таким чином, результати аналізу стійкості економічного зростання
дають змогу оцінити, якими темпами в середньому збільшується власний
капітал підприємства за рахунок прибутку відгосподарської діяльності
(частини чистого прибутку, що скеровують на виробничий
розвиток).Зростання такого показника в динаміці свідчить про збільшення

147

частки власного капіталу,сформованого за рахунок нерозподіленого
прибутку звітного періоду, який є найдешевшим джерелом фінансування
розвитку підприємства.
Література
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
НА ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Результати діяльності в будь-якій сфері бізнесу залежать від наявності
й ефективності використання капіталу, який, у свою чергу, постійно
перебуває в русі. Саме він є економічною основою створення та розвитку
підприємства і у процесі свого функціонування задовольняє інтереси
держави, власників та персоналу. Забезпечуючи певні пропорції власного і
залученого капіталу, можна досягти необхідного рівня фінансової
незалежності, рентабельності, а також максимізувати ринкову вартість
підприємства.
У сучасній економічній теорії під структурою капіталу розуміють
співвідношення власних та залучених коштів, які використовуються
суб’єктом господарювання у процесі своєї діяльності. Однак в економічній
літературі нема єдиного визначення поняття «структура капіталу». Різні
автори по-різному визначають поняття структури капіталу, зокрема одні
трактують його як відношення заборгованості до акціонерного капіталу,
інші – як відношення між акціонерною власністю та власним капіталом
юридичної особи.І.А. Бланк визначає структуру капіталу як «відношення
всіх форм власних та залучених фінансових коштів, що використовуються
підприємством в процесі господарської діяльності для фінансування
активів» [1].
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Аналіз структури капіталу є одним із важливих і складних завдань, які
вирішують у процесі фінансового управління підприємством і зводиться
він до оптимізації структури капіталу, основною метою якого є
забезпечення фінансової стабільності і фінансової безпеки підприємства.
Під оптимізацією структури капіталу розуміють таке співвідношення
між власним і залученим капіталом, при якому досягається максимальна
ефективність діяльності підприємства. Існують різні методичні підходи до
вирішення завдання оптимізації структури капіталу. Найпоширенішими
серед них є ті, що визначаються на основі управління величиною ефекту
фінансового левериджу, формування політики фінансування активів з
урахуванням вартості, ризику та термінів залучення капіталу.
Оптимізувати структуру капіталу можна користуючись ефектом
фінансового левериджу. Якщо підприємство у своїх інвестиціях
використовує як власні, так і позикові кошти, то рентабельність
інвестування власних коштів може бути збільшена, тобто фінансовий
леверидж характеризує ефективність використання позикових коштів, що
впливає на рівень рентабельності власного капіталу.
Ефект фінансового левериджу складається з таких компонентів:
1. Податковий коректор фінансового левериджу (1 – Сnn), що
показує, якою мірою проявляється ефект фінансового левериджу у зв’язку
з різним рівнем оподаткування прибутку.
2. Диференціал фінансового левериджу (КВРа – ПК) – різниця між
рентабельністю інвестованого капіталу (валовою рентабельністю активів) і
середньою ставкою відсотка за позиковими коштами після сплати
податків. Додатковий прибуток виявлятиметься тільки у разі позитивного
значення диференціала. Такий ефект виявлятиметься тільки в тому
випадку, якщо рівень валового прибутку, що генерується активами
підприємства, перевищує середній розмір відсотка за використовуваний
кредит. При негативному значенні диференціала фінансового левериджу
використання компаніями позикового капіталу дає негативний ефект,
тобто спричиняє втрати.
3. Плече фінансового левериджу (ПК/ВК) – співвідношення
позикового і власного капіталу, яке характеризує суму позикового
капіталу,використану підприємством у розрахунку на одиницю власного
капіталу.
Плече фінансового левериджу є мультиплікатором зміни
диференціала, тобто посилює його дію як в позитивному, так і
негативному напрямах. Так, якщо диференціал має додатне значення, то
вигідно нарощувати частку позикового капіталу і тим самим збільшувати
рентабельність власного капіталу. І навпаки, якщо значення диференціала
від’ємне, в результаті збільшення плеча фінансового левериджу
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відбувається «проїдання» власного капіталу і наслідки для підприємства
можуть бути руйнівними.
Ефект фінансового левериджу розраховують за формулою (1):
ЕФЛ = (1-Спп)·(Рва – Св)·(ПК/ВК), (1)
де Спп – ставка податку на прибуток;
Рва – валова рентабельність активів, %;
СРСВ – ставка відсотка за кредит, що сплачується підприємством за
використання позикового капіталу, %;
ПК – середня сума залученого капіталу;
ВК – середня сума власного капіталу.
Таким чином, ефект фінансового левериджу показує на скільки
відсотків збільшиться рентабельність власного капіталу в результаті
залучення позикових коштів в оборот підприємства. Проведемо
дослідження ефекту фінансового левериджу на прикладі ПАТ
«Львівобленерго» (табл. 1).
Таблиця 1
Розрахунок ефекту фінансового левериджу
ПАТ «Львівобленерго» за 2011-2014 рр.
Показники
Ставка податку на прибуток, %
Валова рентабельність активів, %
Валова збитковість активів,%
Середнє значення позикового
капіталу, тис. грн.
Середнє значення власного капіталу,
тис. грн.
Ефект фінансового левериджу

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

23

21

19

18

32
0

18
0

0
1,99

0
3,21

54129

58612

55048

42852,5

607559,5

772321,5

3433949

3201285

0,19

-0,37

-0,18

-0,17

Як видно з табл. 1, ефект фінансового левериджу у ПАТ
«Львівобленерго»у 2011 році становить 0,19 % і вказує на те, що
підприємству вигідно залучати кошти в оборот , оскільки при їх залученні
рентабельність власного капіталу зросте на 0,19 %. Однак протягом 20122014 рр. у товариства даний ефект є від’ємним, щовказує на те, що при
залученні в оборот позикового капіталу рентабельність власно гокапіталу у
2012 році зменшилась на 0,37 %, у 2013 році – на 0,18 % та у 2014 році –
на 0,17 %.
Величина диференціалу фінансового важеля є головною умовою
формування додатного значення ефекту фінансового левериджу. Отримані
дані вказують на те, що для ПАТ «Львівобленерго» цей показник у 2012 р.
має від'ємне значення, оскільки розмір валового прибутку, який генерують
активи підприємства, нижчий за середній розмір відсотків за кредит. У
2013-2014 рр. товариство отримало валовий збиток, оскільки собівартість
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реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) є більшою за чистий дохід,
який підприємство отримує від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг).
Таким чином, структура капіталу підприємства визначає рівень
кінцевих результатів його діяльності. Від неї залежать вартість капіталу і
рівень фінансового ризику, тому аналіз структури капіталу та його
оптимізація є одним з найважливіших завдань, що вирішуються у процесі
діяльності будь-якого підприємства.
Література
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Бланка І.О.– К.: КНТЕУ, 2011. – 344 с.; 2. Ковалев В. В. Финансовый
менеджмент: теория и практика. 2-е изд., перераб. и доп./В.В. Ковалев –
М.: Проспект, 2010. – 1024 с.
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Науковий керівник - Гришина Л.О.,
к.е.н., доцент, завідувач кафедри
економіки та організації виробництва
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМ ВЗІЄМОДІЇ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ
Роль малого, середнього і великого бізнесу в економіці України з
кожним роком набуває дедалі більшого значення. Розглядаючи механізм та
економічний зміст інтеграційної взаємодії малого і великого бізнесу,
необхідно зазначити, що якщо метою останньої виступає процес
отримання взаємної вигоди, а процес співпраці носить стійкий характер,
між підприємствами, що створюють інтеграційну структуру, формується
економічний симбіоз. Тобто така стійка (довготермінова) економічна
взаємодія підприємств-партнерів, результат якої визначається у вигляді
ефекту, розмір якого значно перевищує економічний результат одноосібної
дії кожного з учасників процесу. Тільки те, що однією з головних умов при
вступі держави до Європейського Союзу є сталий розвиток
підприємницького середовища, обумовлює важливість визначеного
питання [1].
У світовій практиці під промисловою кооперацією розуміється
співпраця, що базується на довгостроковій спільності інтересів у різних
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сферах господарської діяльності. Аналізуючи різні літературні джерела,
можна зробити висновок, що кооперація - це довготривале співробітництво
між підприємствами у сфері виробництва і збуту продукції, матеріальнотехнічного забезпечення виробничого процесу, науково-дослідних
розробок, здійснювати з метою підвищення загальної ефективності
господарської діяльності підприємства за рахунок використання ним
переваг спеціалізації. Основними рисами промислової кооперації є
довгостроковість і цілеспрямованість господарських зв'язків передусім на
економію витрат, удосконалення виробництва, підвищення продуктивності
праці, якості виробленої продукції та ефективності виробництва в цілому.
Взагалі існує багато методів кооперації, але необхідно точно знати,
яка з можливих форм буде найбільш ефективна для реалізації стратегічних
цілей розвитку промислового підприємства. Так, якщо основній
стратегічною метою підприємства
є забезпечення виробничої
ефективності, то найбільш доцільними способами взаємодії є
субконтрактінг і аутсорсинг; при націленості на забезпечення інноваційної
складової промислового підприємства актуальним стає венчурний бізнес, а
для посилення конкурентних переваг і позицій усередині галузі
створюються промислові кластери [2,3]. Якщо ж стратегічною метою
підприємства є проникнення на нові ринки і зміцнення позицій на вже
існуючих, то найбільш оптимальною формою кооперації стає франчайзинг
(табл. 1).
Таблиця 1
Відповідність форм взаємодії промислових підприємств малого і
великого бізнесу, стратегічним цілям їх розвитку
№
п/п

Стратегічні цілі розвитку підприємств

Оптимальні форми взаємодії малих і
великих промислових підприємств

1

Забезпечення виробничої ефективності
підприємства

Субконтрактінг, аутсорсинг,
промисловий кластер

2

Забезпечення інноваційної основи діяльності
підприємства

Венчурний бізнес, бізнесінкубування, промисловий кластер

3

Посилення конкурентних переваг підприємства
та його позицій всередині галузі

Промисловий кластер

4

Проникнення на нові ринки і зміцнення позицій
на вже існуючих

Франчайзинг

Отже, вдало обрана інтеграційна структура сприяє появі у
підприємств малого бізнесу значної кількості переваг, які в подальшому і
дозволяють йому вийти із кризової ситуації, розширити обсяги
виробництва, збільшити розмір прибутку та перейти до розряду
конкурентоспроможних підприємств і, нарешті, подовжити період
життєвого циклу бізнесу та забезпечити його стійке функціонування.
Великі підприємства, в свою чергу, також очікують від такої співпраці
позитивних результатів, серед яких найбільш вагомими є – мінімізація
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кількості виробничих та збутових операцій, що впливають на зменшення
витрат, скорочення технологічного циклу, здешевлення продукції тощо.
Література
1. Дж. Брайан Хейвуд. Аутсорсинг. У пошуках конкурентних переваг.
М .: Вільямс, 2004. 176 с.2. Виханский О.С. Стратегічне управління. М .:
Економіст, 2008. 296 с. 3. Кириченко О.А., Ваганов К.Г. Стратегія
розвитку малого та середнього бізнесу в Україні // Актуальні проблеми
економіки. – 2008. - №1. – С.104.
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ДИНАМІКА ОБ'ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Відповідно до Господарського кодексу України [1] підприємства
мають право на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу,
наукову, комерційну діяльність, якщо це не суперечить антимонопольному
законодавству. Мотиви об'єднання можуть бути різні, зокрема:
необхідність освоєння нових видів діяльності, диверсифікація та
розширення обсягів діючого виробництва; уникнення сезонності або
циклічності виробництва; ощадливе використання сировини, матеріалів;
підвищення ефективності маркетингу, логістики; скорочення капітальних
витрат і ризиків при створенні сучасних виробничих потужностей;
освоєння нових каналів реалізації товарів і послуг; перспективи
просування на світові ринки; впровадження високовартісних проектів;
зниження елементів собівартості продукції та витрат виробництва тощо.
1 На практиці розрізняють два види об'єднань – у договірній формі, в
основі якої знаходиться міжфірмова угода, та у формі спільного
підприємства. У договірних об'єднаннях сторони не створюють нову
компанію для здійснення спільної діяльності та не перерозподіляють акції
діючих підприємств. Усі правові відносини між сторонами, учасниками
об'єднання і третіми особами регулюються на договірній основі. При
другому типу об'єднань утворюються спільні підприємства. При цьому,
об'єднання декількох підприємств призводить до появи нових
господарюючих суб'єктів. Право власності закріплюється між учасниками
відповідно до вкладеного ними капіталу. Прикладом договірного
об'єднання є консорціум, акціонерного – корпорація. Найпоширенішими в
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світі об'єднаннями є: асоціація, концерн, корпорація, синдикат, трест,
картель, консорціум, холдинг, франчайзингова структура, фінансовопромислові групи. Причому, всі ці об'єднання є великими компаніями.
2 Як свідчать дані табл. 1, такі форми об'єднання як асоціація,
консорціум, концерн, корпорація в Україні представлені в незначній
кількості. На початок 2014р. асоціацій налічувалося лише 3,2 тисячі,
консорціумів – 94 одиниць, концернів – 350, корпорацій – 830 одиниць.
Подібна ситуація, на нашу думку, є наслідком того, що найбільша увага в
Україні приділяється стимулюванню та державній підтримці малого та
середнього підприємництва. Що стосується безпосередньо діяльності
великих підприємств, то їх перспективи розглядаються в контексті
удосконалення механізмів корпоративного управління, формування
кластерів, створення вертикально-інтегрованих структур тощо.
Таблиця 1
Форми об'єднання підприємств України та інших організацій,
на початок відповідного року
Форма
2001 2006 2007
господарювання
Усього, тис. одиниць
834,9 1070,7 1133,2
в тому числі:
Асоціація
2,5
2,7
2,8
Консорціум
0,057 0,080 0,084
Концерн
0,380 0,406 0,403
0,69 0,82 0,84
Корпорація
Акціонерне товариство (АТ) 34,9 34,0 33,1
Товариство з обмеженою
221,9 325,9 351,7
відповідальністю (ТОВ)
Товариство з додатковою
0,8
0,7
0,7
відповідальністю
Повне товариство
2,0
2,0 1,98
Командитне товариство
0,8 0,69 0,67
Філія (окремий підрозділ)
44,1 51,4 54,2
Приватне підприємство
192,1 248,2 258,5
Державне підприємство
9,9 7,56
7,4
Комунальне підприємство
13,7 16,7 16,7
Дочірнє підприємство
19,1 23,1 22,5
Іноземне підприємство
2,4
2,3
2,3
Кооператив
29,9 30,8 31,4
Організація
69,4 85,8 100,1
Споживче товариство
5,1 5,65 5,54
Джерело: систематизовано за даними [2].

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1228,9 1258,5 1294,6 1323,8 1341,8 1372,2
3,05
3,1 3,18 3,22 3,19 3,23
0,089 0,092 0,092 0,094 0,093 0,094
0,396 0,390 0,387 0,373 0,359 0,350
0,86 0,86 0,87 0,86 0,85 0,830
31,1 30,2 28,7 26,6 25,5 24,8
404,5 418,1 443,2 467,8 488,8 515,4
0,76

0,78

0,95

1,42

1,54

1,58

1,94 2,08
2,1
2,1 2,07 2,06
0,64 0,63 0,63 0,65 0,64 0,63
55,3 53,0 51,6 50,0 49,0 49,7
278,6 283,7 285,8 283,9 280,1 278,2
6,97
6,8
6,7
6,5
6,1
5,9
16,3 16,0 15,7 15,6 15,2 14,9
21,0 20,4 19,9 19,2 18,6 18,2
2,3
2,3
2,2
2,2
2,2
2,1
34,3 35,1 34,8 34,2 33,7 33,8
104,0 108,5 110,1 111,5 115,0 114,0
5,33 5,25 5,21 5,09 5,04 5,16

3 В наслідок незадовільної динаміки великих підприємств, Україна
демонструє низькі результати інноваційного розвитку. Так,
частка
промислових підприємств, які впроваджують інновації становить лише 12-
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14%, у той час, як має бути на рівні 25-35%; частка інноваційної продукції
в обсязі реалізованої має становити 20-25%, в Україні – лише 2–3%. Частка
продукції машинобудування в промисловому виробництві має бути на
рівні 20%, в Україні – менше 10%. Тому процеси утворення великих
підприємств з точки зору перспектив активізації інноваційної діяльності в
Україні мають стати предметом детального економічного аналізу та
вагомого державного впливу.
Література
1. Господарський кодекс України від 16.01.2003. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://Zakon1.Rada.gov.ua; 2. Статистичний
щорічник України за 2013 рік. Державна служба статистики України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Дьякова Н.І.,
студ. гр. ОФПД-М-1,
Національний університет харчових технологій.
Науковий керівник – Слободян Н.Г.,
к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту
НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ НА ПРИКЛАДІ
ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
Цукрова галузь є пріоритетною галуззю харчової промисловості
України. Серед фінансово стійких компаній виділяють ТОВ «Група
Агропродінвест» та Агропромислову асоціацію «Група компаній
«Укррос», переважно за рахунок їх вертикальної інтеграції та
диверсифікації виробництва. Проте нині більшість підприємств галузі
перебувають у фінансово-складному положенні, тому актуальним є
дослідження напрямів підвищення їх фінансової стійкості. Причинами
такого стану є: яскраво виражений сезонний характер, недостатність
державної підтримки, несприятливі умови кредитування тощо.
Під фінансовою стійкістю розуміють спроможність підприємства
нормально функціонувати, підтримувати свою платоспроможність та
інвестиційну привабливість у довгостроковій перспективі. На фінансову
стійкість підприємства впливають такі фактори: стан підприємства на
товарному ринку; конкурентоспроможність продукції (робіт, послуг);
ділова репутація підприємства; залежність підприємства від зовнішніх
інвесторів і кредиторів; наявність неплатоспроможних дебіторів;
ефективність господарських і фінансових операцій [1, c.241].
У теорії аналізу виділяють 4 типи фінансової стійкості:
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1. Абсолютна стійкість (І тип) досягається за умов, коли запаси та
витрати (ЗВ) менше суми власний обігових коштів (ВОК): ЗВ˂ВОК.
2. Нормальна стійкість (ІІ тип) встановлюється при виконанні
нерівності: ВОК˂ЗВ˂НДФЗ, де НДФЗ – нормальні джерела формування
запасів. Другий тип фінансової стійкості свідчить про ефективну політику
фінансування, оптимальне поєднання залучених та власних коштів.
3. Нестійке фінансове положення (ІІІ тип) – пов’язане з порушенням
платоспроможності, визначається за умови: ЗВ>НДФЗ.
4. Кризовий фінансовий стан (IV тип) – вказує, що підприємство
знаходиться на межі банкрутства, та встановлюється за умов: ЗВ>НДФЗ.
Більшість вчених для визначення фінансової стійкості пропонують
використовувати тривимірний показник, за різних комбінацій його
показників визначають відповідний тип фінансової стійкості: абсолютна
стійкість (1,1,1), нормальна стійкість (0,1,1); нестійке фінансове положення
(0,0,1); кризовий фінансовий стан (0,0,0). Використовуючи дану методику,
було визначено тип фінансової стійкості ПАТ «Саливонківський цукровий
завод» (табл. 1).
Таблиця 1
Аналіз фінансової стійкості ПАТ «Саливонківський цукровий завод»
[на основі 2]
На початок На кінець Зміна за
№
Показник
2014 року 2014 року
рік
1 Джерела власних засобів
48918,0
49123,0 +205,0
2 Необоротні активи
110250,0 123428,0 +13178,0
3 Наявність власних оборотних засобів
-61332,0
-74305,0 -12973,0
4 Довгострокові кредити
-61332,0
-74305,0 -12973,0
5 Наявність
власних
засобів
і
довгострокових позичкових джерел 120497,0 217963,0 -97466,0
формування запасів і витрат
6 Короткострокові кредити
59165,0
143658,0 84493,0
7 Загальна величина основних джерел
59165,0
143658,0 -84493,0
формування запасів
8 Загальна величина запасів
-120497,0 -217963,0 -97466,0
9 Надлишок або недостатність власних
-120497,0 -217963,0 -97466,0
оборотних засобів
10 Надлишок або недостатність власних
і довгострокових позичкових джерел
0,0
0,0
0,0
формування запасів і витрат
11 Надлишок
або
недостатність
загальної величини основних джерел
(0,0,1)
(0,0,1)
Х
формування запасів і витрат
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Дані табл. 1 свідчать про нестійкий фінансовий стан підприємства.
Для поліпшення ситуації керівництву рекомендовано збільшити величину
власного капіталу та зменшити залишки товарно-матеріальних цінностей.
Отже, основними напрямами підвищення фінансової стійкості
підприємств цукрової галузі є: розроблення оптимальної системи
планування запасів та управління дебіторською заборгованістю;
факторинг; реконструкція та модернізація підрозділів підприємства (ТЕЦ,
жомосушильне відділення); підвищення якості цукрових буряків з метою
збільшення виходу цукру-піску; хеджування ризиків забезпечення
сировиною.
Література
1. Слободян Н. Г. Аналіз і прогнозування фінансової стійкості
підприємства в сучасних умовах: методологія і практика /Н. Г. Слободян
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к.е.н., доцент кафедри економіки та організації виробництва
РОЛЬ АНАЛІЗУ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
В складних умовах функціонування економіки аналіз споживчого
попиту відіграє важливу роль, оскільки він являється важливим
показником, динаміка якого не просто характеризує тенденції розвитку
економіки, але і дає можливість виявити та вчасно усунути багато
диспропорцій в соціально-економічному розвитку.
Суттєве погіршення економічної ситуації в 2014 році було
обумовлено веденням військових дій на сході України та низьким
зовнішнім попитом на фоні накопичених макроекономічних дисбалансів у
попередні роки. Зниження обсягів виробництва базових галузей економіки
України за 2014 рік становило 9.6% у річному вимірі, зокрема обсяги
виробництва в промисловості знизилися на 10.7%, будівництві – на 21.7%,
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оборот роздрібної торгівлі зменшився на 8.6%. Єдиною галуззю,
виробництво якої зростало, було сільське господарство (2.8%) завдяки
рекордному врожаю зернових культур (63.8 млн. т).
Як свідчать статистичні дані щодо динаміки складових сукупного
попиту в докризовий період, за останні 5 років спричинила подвійний
ефект: по-перше, обумовила потужне збільшення сукупного попиту, подруге, негативно позначилася на нагромадженні ресурсів для майбутнього
економічного розвитку [2]. В Україні склалася ситуація, коли зростання
споживчих витрат домогосподарств значного позитивного впливу на
економічне зростання не має. Це пояснюється розривом між попитом на
товари та обсягами виробництва таких товарів. Оскільки виробничі
потужності не здатні забезпечити ринок конкурентоспроможною
продукцією, то відбувається поступове витіснення вітчизняного виробника
з ринку.
В табл. 1 відображено динаміку показників споживчого попиту в
Україні, що показує основні тенденції зміни структури споживчого попиту,
у якій витрати на придбання продуктів харчування та безалкогольних
напоїв переважають 50%. Аналіз споживчого попиту за 2010-2013 роки
показав що питома вага споживчих витрат зросла переважно за рахунок
нагромадження капіталу.
Таблиця 1
Показники формування споживчого попиту в Україні у 2010-2013 рр., %
Показники
Споживчі сукупні витрати:
- продукти харчування
- непродовольчі товари та послуги
Неспоживчі сукупні витрати
Довідково: оплата житла та
комунальних послуг

2010
90,0
51,6
35,1
10,0
7,6

2011
90,2
51,3
35,5
9,8
8,0

2012
90,9
50,2
37,2
9,1
8,3

2013
90,3
50,1
36,7
9,7
8,0

Приведена структура споживчого попиту свідчить про низький рівень
доходів більшої частини населення, що є стримуючим чинником розвитку
економіки.
Як показує досвід інших країн, зокрема, з кінця 2013 року в Росії
почали падати темпи товарообігу продуктів харчування в роздрібній
мережі. Це пов’язано з падінням реальних доходів населення. Індекс цін на
споживчі товари зростає у всіх країнах Митного Союзу. У Росії індекс
споживчих цін у вересні 2014 склав 107,1% порівняно з груднем 2013,
індекс цін в Республіці Білорусь склав — 114,8%, в той же час в ЄС-28 цей
показник дорівнює 100,2%.
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Таким чином, складається така ситуація, коли, з однієї сторони, для
стимулювання розвитку економіки необхідно стимулювати споживчий
попит, а з іншої – такі стимулюючі заходи не дадуть позитивних
результатів, доки населення не буде отримувати стабільно високі доходи,
передусім у вигляді заробітної плати. Тому саме створення нових робочих
місць із високим рівнем оплати праці має стати важливим кроком держави
у забезпеченні нормального споживчого попиту.
Література
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України / А.П. Павлюк, Д.С. Покришка, Я.В. Белінська – К.: НІСД, 2012 –
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Одним із найбільш ефективних інструментів бухгалтерського обліку,
який може реально використовуватися з метою підвищення рівня
економічної безпеки господарюючого суб’єкта, є облікова політика.
Розробляючи облікову політику для кожного підприємства можна
підібрати ту модель ведення обліку, яка буде сприяти оптимальному
рівню прибутку, податкових платежів, аналітичності облікових і звітних
даних, що використовуються при прийнятті управлінських рішень.
Доведено, що процес розробки облікової політики має забезпечувати
вирішення таких завдань: достовірного відображення інформації у
фінансовій звітності; страхування підприємства від небезпек і загроз
значної втрати коштів, зокрема пов’язаних із неповерненням дебіторської
заборгованості або з неефективним вибором методів оцінки і обліку
фінансових інструментів; рівномірного відображення в обліку доходів і
витрат шляхом створення забезпечень майбутніх витрат і платежів;
досягнення ключових показників результативності за всіма основними
напрямами діяльності тощо.
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Метою роботи є дослідження проблем організації облікової політики
підприємства та пропозицій щодо її вдосконалення для забезпечення
ефективності управління підприємством.
Зміст терміну «облікова політика» розкривається Законом України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». (ст.1 ЗУ
«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» [1]). Ним
визначається, що облікова політика – сукупність принципів, методів і
процедур, що використовуються підприємством для складання та подання
фінансової звітності» [1].
Головне призначення облікової політики – встановити найвигідніші
для конкретного підприємства методи обліку та на їх підставі скласти
фінансову
звітність,
що
відповідає
встановленим
якісним
характеристикам.
Вдало обрана облікова політика позитивно впливає на діяльність
підприємства, забезпечує ефективну роботу бухгалтерії підприємства [2].
До створення облікової політики слід підходити дуже ретельно і
відповідально, адже підприємству не один рік прийдеться працювати і
враховувати свої активи та зобов’язання згідно з розробленою ними
обліковою політикою, що в свою чергу вимагає від підприємства більш
відповідного підходу до розробки облікової політики, яка буде
відповідати специфіці його роботи.
Облікова політика підприємства має визначати такі базові аспекти:
- методи оцінки вибуття запасів;
- періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці
запасів;
- порядок обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат;
- методи амортизації необоротних активів;
- вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних
необоротних матеріальних активів;
- застосування класу 8 та/або 9 Плану рахунків бухгалтерського
обліку;
- періодичність (період) зарахування сум дооцінки необоротних
активів до нерозподіленого прибутку;
- метод обчислення резерву сумнівних боргів;
- перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів;
- перелік та склад змінних і постійних загальновиробничих витрат,
бази їх розподілу;
- перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості
продукції (робіт, послуг);
- поріг суттєвості щодо окремих об’єктів обліку;
- періодичність відображення відстрочених податкових активів і
відстрочених податкових зобов’язань [3]
Отже, використовуючи оптимальну модель облікової політики на
підприємстві, власники та адміністрація забезпечують максимальну
ефективність господарської діяльності суб’єкта господарювання.
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Формування та реалізація вдало обраної облікової політики є тим
інструментом, який дозволяє керівництву підприємства не тільки
побудувати бухгалтерський облік таким чином, щоб максимально
задовольнити їх потреби в інформації для управління своєю власністю, а й
впливати на рівень доходів, прибутку, інвестиційну привабливість. Тому
до складання облікової політики слід підходити з усвідомленням
відповідальності.
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внесеними законами України від 11.05.2000 р. № 1707-III від 08.06.2000 р.
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Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник - Скибінська З.М.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Головною метою створення та подальшої діяльності будь-якого
господарюючого суб'єкту, не залежно від виду його діяльності чи форми
власності, є отримання кінцевого фінансового результату, тобто прибутку.
Отже, фінансовий результат - це прибуток або збиток який отримує
господарюючий суб'єкт внаслідок своєї діяльності. Таким чином,
фінансовий результат є одним з найважливіших економічних показників,
який узагальнює усі результати господарської діяльності та надає
комплексну оцінку ефективності цієї діяльності. Поняття фінансового
результату тісно пов'язане з поняттями доходів і витрат.
Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження
активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного
капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).
Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або
збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу
(за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або
розподілення власниками) [1].
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Відповідно до НП(С)БО фінансові результати класифікуються
наступним чином:
 фінансові результати операційної діяльності;
 фінансові результати інвестиційної діяльності;
 фінансові результати фінансової діяльності;
 фінансові результати надзвичайних подій.
Та надані наступні визначення прибутку та збитку:
Прибуток - це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними
витрати;
Збиток - це перевищення суми витрат над сумою доходу, для
отримання якого були здійснені ці витрати [2].
Щодо економічної вигоди, вона визначається як потенційна
можливість отримання підприємством грошових коштів від використання
активів.
Одночасно прибуток впливає на зміцнення фінансового стану
підприємства інтенсифікацію виробництва за будь-якої форми власності.
Він є не лише джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб
підприємств, а й джерелом формування бюджетних ресурсів держави.
Прибуток як кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства
складає різницю між загальною сумою доходів і витратами на виробництво
й реалізацію продукції.
Аналізуючи показники фінансових результатів, оцінюють якість
прибутку. Якість прибутку – поняття комплексне і деякою мірою
абстрактне. Методика оцінки в кількісному плані не є чітко вираженою і
включає ряд критеріїв, які можуть бути визначені експертним шляхом,
тобто в суб’єктивному порядку. При аналізі беруться до уваги такі
критерії:
 стабільна позитивна динаміка прибутку фірми;
 стабільність співвідношення структури фінансового результату до
оподаткування;
 частка прибутку від основної операційної діяльності у заробленому
прибутку;
 наявність або відсутність негативних факторів формування
валового прибутку;
 динаміка показників котирування цінних паперів цього
підприємства на фондовому ринку;
 ділова репутація керівництва фірми та прогнози щодо кадрових
змін у її керівному складі.
Такий аналіз якості прибутку (висока, низька) здійснюється на
підприємствах і враховується в умовах розвинутого ринку для оцінки
надійності суб’єкта як один із напрямків запобігання ризику.
Існує декілька сотень різноманітних фінансово-економічних
коефіцієнтів, які можна визначити за даними фінансової звітності. Значне
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поширення та різноманітність відносних показників (коефіцієнтів)
зумовлюється наступними їх перевагами:
 стандартністю подання вихідної інформації (форми фінансової
звітності), що дозволяє проводити їх розрахунок в умовах будь-якого
підприємства;
 можливістю мінімізувати вплив інфляційного чинника;
 можливістю порівняння показників у часі та просторі;
 простотою проведення розрахунків із застосуванням різноманітних
комп’ютерних програм [3].
Література
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«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» [Електронний
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Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз. Навчальний посібник для студентів
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Науковий керівник – Ясінська А.І.,
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СУТНІСТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ ВИТРАТ
ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах розвитку вітчизняних підприємств, велике
значення для підвищення конкурентоспроможності їхньої продукції, має
ефективне управління витратами на її виробництво. Виявлення витрат без
яких підприємство зможе обійтися в процесі виробництва продукції – це
основне завдання ефективного управління ними. Вирішення даного
завдання можливе за допомогою застосування сучасних методик
діагностики для управління витратами підприємства, серед яких особливої
уваги заслуговує функціонально-вартісний аналіз (ФВА). Ефективність
даного методу полягає у виявленні резервів витрачання матеріальних,
трудових та грошових ресурсів і, відповідно, зниження витрат.
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Термін «функціонально-вартісний аналіз» застосовується дуже часто в
різних галузях економіки, і майже завжди мова йде про метод
функціонально-вартісного аналізу, який набув певних змін під впливом
навколишніх факторів та чинників. Класичний метод ФВА, що
застосовувався на початку ХХ століття, значно відрізнявся від тих
підходів, які застосовуються в економіці сьогодні. Але, методика
проведення аналізу загалом є незмінною в застосуванні як закордонними
так і вітчизняними науковцями [2].
Ф.Ф. Бутинець вважає, що ФВА – «базується на функціях, які виконує
об'єкт, та зорієнтований на оптимальні методи їх реалізації на всіх стадіях
життєвого циклу виробу. Його призначення в тому, щоб виявити та
попередити зайві витрати за рахунок ліквідації непотрібних вузлів,
деталей, спрощення конструкції виробу, заміни матеріалів тощо» [1, с. 36].
Функціонально-вартісний аналіз – це метод системного дослідження
об’єктів (виробів, процесів, структур тощо), направлений на оптимізацію
співвідношення між корисним ефектом і сукупними витратами ресурсів за
життєвий цикл об’єкта, який використовується за призначенням [4].
Сутність даного методу аналізу полягає в тому, що кожний елемент
витрат, кожну операцію технологічного процесу аналізують з погляду
виконуваних ними функцій, і оцінки того, наскільки вони необхідні при
виробництві того чи іншого виду продукції. Наявність такої оцінки дає
змогу уникнути певні види витрат, які прямо не пов’язані з виробництвом
продукції, не дають належної віддачі або є замінними без шкоди для
виробництва. ФВА спочатку розроблявся як метод пошуку резервів
зниження витрат виробництва, щоб його практичне застосування
дозволило комплексно розглянути поєднання всіх елементів виробничого
процесу, цілеспрямованому управлінню виробництвом [3].
Необхідно зауважити також, що ФВА є важливою складовою
частиною системного аналізу, відрізняється творчим характером
аналітичних досліджень, новим мисленням, широким використанням
евристичних методів; виступає самостійною галуззю знань і, водночас,
може бути широко використаний як метод в економічному аналізі. Для
вирішення завдвнь ФВА використовуються як традиційні, порівняно
прості калькуляційні розрахунки, так і економіко-математичні методи
оптимізації, що реалізуються за допомогою комп'ютерних програм. ФВА
здійснюють групи спеціалістів, до складу яких входять економісти,
конструктури й технологи. Порядок проведення даного виду аналізу
здійснюється у декілька етапів: інформаційно-підготовчий, аналітичний,
творчий, дослідний і впроваджувальний[1].За допомогою ФВА можна
досягти таких результатів, як:визначення і проведення загального аналізу
собівартості бізнес-процесів на підприємстві;визначення і аналіз основних,
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додаткових і нераціональних функціональних витрат; виключення
непотрібних функцій та скорочення часу, необхідного для виконання
функцій;порівняльний аналіз альтернативних варіантів зниження витрат
пов’язаних з виробництвом продукції, збуті та управлінні за рахунок
впорядкування
структурних
підрозділів
підприємства;організація
сумісного виконання функцій;перерозподіл ресурсів, що вивільнилися в
результаті удосконалення виробництва;аналіз інтегрованого поліпшення
результатів діяльності підприємства тощо.
Таким чином, сутність функціонально-вартісного аналізу витрат
проявляється в усуненні неефективних витрат пов’язаних з виробництвом і
реалізацією продукції, робіт, послуг, що в свою чергу дає змогу
підприємству
оптимально
використовувати
ресурси,
приймати
альтернативні управлінські рішення.
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Науковий керівник – Кіндрацька Г. І.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
НА ОСНОВІ ОНОВЛЕНОЇ СТРУКТУРИ ФОРМИ №1 «БАЛАНС»
Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні відповідно
до вимог МСФЗ спричинило запровадження НП(С)БО 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності» [1] для забезпечення відкритості, прозорості та
зіставлення показників фінансової звітності суб’єктів господарювання.
Одним з результатів введення в дію НП(С)БО 1 була зміна структури
балансу, розширення його статей, перерозподіл активів за розділами, що
безпосередньо вплинуло на методику аналізу платоспроможності
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підприємства за двома основними методами: ліквідності балансу і
відносних показників ліквідності, зокрема на групування активів за рівнем
їх ліквідності і пасивів за термінами погашення.
Загальний підхід до побудови балансу зберігся, відповідно активи за
рівнем ліквідності можна об’єднати в чотири групи відповідно до
рекомендацій
традиційних
методик
аналізу
ліквідності
і
платоспроможності підприємства: високоліквідні (А1), швидколіквідні
(А2), повільноліквідні (А3) і важколіквідні (А4) (рис. 1).
Група
активів
А1
А2
А3
А4

Активи
ліквідні

Ступінь
ризику

високо

мінімальний

Активи, для яких не існує часового лагу
для перетворення їх в платіжні засоби

швидко

малий

Активи, для перетворення яких у
грошові кошти потрібен певний час

повільно

середній

Найменш ліквідні оборотні активи

важко

високий

Вид активу

Активи, що призначаються для
використання в господарській діяльності
протягом тривалого періоду часу

Рис. 1. Групування активів за рівнем їхньої ліквідності
Однією з проблем віднесення активів до тієї чи іншої групи є
визначення чітких критеріїв їх побудови.
Основним критерієм вважають час, який необхідний для реалізації
цього активу, а додатковим – суму коштів, отриману від реалізації активу,
яка залежить від специфіки діяльності підприємства. Критерій часу
визначає безпосередньо швидкість ліквідності, в той час як критерій суми
характеризує платоспроможність підприємства, що тісно пов’язана зі
ступенем ризику сплати ним боргів. Проблемою застосування таких
критеріїв є відсутність чітких обмежень, які аналітик при проведенні
аналізу ліквідності мав би врахувати.
Відсутність чітких критеріїв призводить до проблем розподілу активів
на чотири групи, за винятком групи А1, яка за своєю суттю відповідає
абсолютній ліквідності і охоплює статті: гроші та їх еквіваленти, поточні
фінансові інвестиції.
Щодо інших трьох груп, то однозначно визначити до яких груп
належить частина статей активу балансу досить проблематично.
До швидколіквідних активів (група А2) належить дебіторська
заборгованість, однак ця група за своєю ліквідністю залежить від
специфіки та виду економічної діяльності підприємства, тому виникають
проблеми з неоднозначністю віднесення до неї таких статей як:
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дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом, з нарахованих
доходів, із внутрішніх розрахунків; інша поточна дебіторська
заборгованість.
Повільноліквідні активи (група А3) охоплюють найменш ліквідні
оборотні активи, за винятком статей, що залежать від терміну списання,
зокрема їх варто розподіляти так, щоб витрати пов’язані з довгостроковим
періодом можна було б включити у групу А4. Дискусійним є віднесення
до цієї групи таких статей: готова продукція; товари; необоротні активи,
утримувані для продажу, та групи вибуття.
До важколіквідних активів (група А4) відносять усі необоротні активи
в редакції балансу за НП(С)БО 1, окрім необоротних активів, утримуваних
для продажу, та груп вибуття. Згідно з П(С)БО 27 до таких активів
належать активи, продаж яких буде завершено протягом року, тому такі
активи слід класифікувати, як повільноліквідні із середнім ступенем
ризику, при цьому до уваги варто приймати деталізовану інформацію, що
наводиться у примітках до річної фінансової звітності.
Таким чином, необхідність визначення чітких критеріїв обумовлена
різними підходами до групування активів, що може вплинути на
інтерпретацію результатів аналізу, зокрема при їх співставленні з
нормативними значеннями.
Література
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів
України від 07.02.2013 № 73

Поперечна Ю. Р.,
студ. гр. ЕОАм-22,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Кіндрацька Г. І.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДИК ДІАГНОСТИКИ РИЗИКУ
БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ
Нестабільність економічного і політичного середовища в країні, а
також недосконалість правового та податкового законодавства негативно
позначилися на діяльності багатьох підприємств. Як свідчить дані з
офіційного веб-сайту Вищого господарського суду України, сьогодні
спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості порушених справ
про банкрутство (рис. 1). Відповідно зростає актуальність визначення
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суб’єктами господарювання рівня загрози банкрутства чи ризику втрати
ними наявної фінансової стійкості.
Певним чином цю проблему вирішують Методичні рекомендації
щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з
приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства [1]. Вони передбачають аналіз змін фінансового стану підприємства на основі фінансової та статистичної звітності за попередні три календарні роки з метою загальної оцінки стану та тенденцій його розвитку, що
дає можливість визначити спрямованість змін та їх вплив на платоспроможність підприємства.

Рис. 1. Динаміка кількості порушених в Україні справ про
банкрутство
Однак, з метою об’єктивної діагностики ризику банкрутства
підприємства, виникає проблема адаптації [1] до сучасних умов, оскільки
методичні підходи, викладені в [1], розроблені відповідно до вимог
П(С)БО 1-5, які вже не чинні.
У вітчизняній і закордонній науковій літературі описано різні підходи
до оцінювання ризику банкрутства підприємств: евристичні методи;
методи побудови дискримінантної функції; методи, засновані на
використанні економічних систем (наприклад, системи нейромережевих
обчислень); методики, що ґрунтуються на розрахунку та аналізі фінансових
показників; методи діагностики ймовірності банкрутства на основі
імітаційного моделювання тощо.
Проте, перелічені вище методики прогнозування банкрутства мають
істотні обмеження для їх використання українськими підприємствами,
зокрема, це насамперед стосується того, що дані моделі не адаптовані до
вітчизняної економіки і не враховують специфіку діяльності українських
підприємств, а саме: особливості в системі бухгалтерського обліку і
податковому законодавстві, вплив інфляції на формування показників
діяльності підприємства, галузеву належність та інше.
Ефективним інструментом визначення схильності підприємства до
банкрутства вважають моделі, побудовані за допомогою нечіткомножинного методу [2], адже вони дозволяють віднести досліджуване
підприємство з певним ступенем ймовірності до того чи іншого класу
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кризи. Крім того, дані моделі є адаптивними, оскільки пристосовуються
до змін зовнішнього середовища, що дуже важливо для економічної
системи України, яка діє в нестабільних умовах.
Загалом доцільно використовувати одночасно декілька методів для
оцінювання ймовірності ризику банкрутства підприємства, що дозволить
значно підвищити рівень достовірності отриманих результатів, сформувати
відповідну фінансову політику та розробити заходи підвищення
конкурентоспроможності підприємства у довгостроковій перспективі.
Література
1.
Методичні
рекомендації
щодо
виявлення
ознак
неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування
банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства:
Наказ Міністерства економіки України 19.01.2006. № 14 (у редакції наказу
Міністерства економіки України від 26.10.2010 № 1361) 2. Матвійчук А.
В. Нечіткі, нейромережеві та дискримінантні моделі діагностування
можливості банкрутства підприємств [Електронний ресурс]/ А. В.
Матвійчук // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці: науковоаналітичний журна,
2013, № 2. - С. 71-118. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nntm_2013_ 2_6.pdf
Пророчук О.Л.,
студ. гр. 61-ОА ,
Вінницький національний аграрний університет.
Науковий керівник – Пльонсак О.Л.,
асистент кафедри економіки та аналізу
ОПЕРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ
КУЛЬТУР
На сьогодні зменшення запасів викопних енергоресурсів призвело до
створення нових джерел надходження енергії, а саме до розвитку нової
галузі - біоенергетики. Враховуючи те, що наша країна є
сільськогосподарською
країною,
доцільно
використовувати
біоенергетичну продукцію переважно рослинництва.
Альтернативою бензину є виробництво біоетанолу з цукрової
тростини, цукрового буряку, кукурудзи, пшениці, дизелю – біодизель з
насіння сої, ріпаку чи соняшнику, природному газу – біогаз з відходів
виробництва продукції рослинництва [4, с. 97].
Проте для ефективного розвитку біоенергетичної галузі необхідно
аналізувати процес вирощування, переробки та реалізації біоенергетичних
рослин. Для цього необхідно застосовувати методи та прийоми
фінансового аналізу, в тому числі оперативного, як одного із
найважливіших видів аналізу.
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Дослідженню питань оперативного аналізу як в біоенергетиці, так і в
рослинництві займалися такі провідні вітчизняні вчені як С.О. Заїка, А.В.
Півень, Д.С. Погрібняк, Г.В. Савіцька, Б.С. Федорченко, Ю.С. Цал-Цалко
та інші.
Оперативний аналіз щодо виробництва біоенергетичної продукції
проводиться в процесі поточної діяльності сільськогосподарського
підприємства для забезпечення управління процесами щодо зміни
економічної ситуації та їх причин, відхилень від попередньо визначених
параметрів і оцінки можливих від них наслідків з метою своєчасного
коригування управлінських рішень, спрямованих на попередження та
усунення негативних явищ і ефективне маневрування наявними ресурсами
[3, с. 37].
За допомогою оперативного фінансового аналізу відбувається швидке
втручання в господарські процеси для функціонування безперервної та
ефективної діяльності сільськогосподарського підприємства.
Оперативний аналіз виробництва продукції рослинництва вимагає від
господарств здійснення таких аналітичних процедур: аналіз дотримання
графіку виконання робіт з вирощування біоенергетичних культур, аналіз
виконання плану за обсягами робіт по кожній біоенергетичній культурі
(кукурудзі, сої, соняшнику, цукровому буряку та ін.) [2, с. 99].
Важливим етапом оперативного аналізу є своєчасне виявлення причин
втрат урожаю. Ефективність такого аналізу значною мірою залежить від
організації їх обліку та від того, наскільки спеціалісти оволоділи
способами, з допомогою яких можна визначити їх розмір. Для цього
кожному підприємстві необхідно розробити довідкову таблицю можливих
втрат урожаю та методів їх вимірювання [1, с. 49].
Отже, оперативний аналіз при виробництві біоенергетичних культур
дає змогу швидко та оперативно відреагувати на певні зміни, які
впливають на господарський процес у сільськогосподарському
підприємстві.
Здійснення оперативного фінансового аналізу, метою якого є
оперативна економічна оцінка короткострокових змін у виробничих
процесах відносно запланованого плану господарської діяльності і
забезпечення її ефективного функціонування на сьогодні набуває
провідного значення в системі інформаційного забезпечення оперативного
управління сільськогосподарським підприємством.
Література
1. Заїка С.О. Оперативний аналіз господарської діяльності
підприємств АПК: навчальний посібник / С.О. Заїка, А.В. Півень. – Харків:
Видавництво «Міськдрук», 2010. – 113с.; 2. Погрібняк Д.С. Особливості
аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств / Д.С. Погрібняк //
Управління розвитком. – 2014. - № 4(167) . – С. 98 – 100; 3.
ЦалЦалко Ю.С. Фінансовий аналіз. Підручник. – К.: Центр учбової
літератури, 2008. – 566 с.; 4. Федорченко Б.С. Стан та перспективи
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розвитку
біоенергетичного
потенціалу
сільськогосподарських
підприємств України / Б.С. Федорченко / Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. - №46
(1019) . – С. 97 – 105.
Рейман Л.О. ,
студ. гр. ЕОАм-21з,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Нашкерська М.М.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
На сьогодні проблема оптимізації запасів є досить актуальною для
підприємств України, оскільки стан запасів характеризує вплив на
конкурентоспроможність підприємства, його фінансовий стан і фінансові
результати. Забезпечити високий рівень якості продукції та надійність її
поставок споживачам неможливо без створення оптимальної величини
запасу готової продукції, а також запасів сировини, матеріалів,
напівфабрикатів, продукції незавершеного виробництва та інших ресурсів,
необхідних для безперервного і ритмічного функціонування виробничого
процесу [4]. Запаси є найважливішим елементом оборотних активів
підприємства. На виробничих підприємствах до запасів належать:
матеріальні ресурси (сировини, матеріалів, комплектуючих) та товарні
залишки (запаси готової продукції на складах). Для торгівельного
підприємства, найважливіший елемент запасів - товари, призначені для
реалізації. [1].
В процесі формування політики управління запасами підприємства
необхідно акцентувати увагу на таких двох важливих напрямах:
визначення оптимальних обсягів і структури запасів та визначення джерел
фінансування запасів. Перший напрям важливий з точки зору того –
скільки грошових коштів необхідно інвестувати у запаси з метою
забезпечення безперервного виробничого процесу. Надлишок виробничих
запасів чи готової продукції потребує додаткових витрат на зберігання, а
також зростають ризики, втрати сировини через псування, знецінення,
тощо. З іншого боку нарощення поточних зобов’язань (кредиторська
заборгованість перед постачальниками, витрати на оренду складських
приміщень, охорону), може призвести до зменшення робочого капіталу
підприємства. Така політика формування обсягів і структури запасів
підприємства має назву консервативна. В результаті застосування
консервативної політики управління запасами, мінімізуються ризики
зупинки виробництва, але одночасно мінімізується обсяг прибутку.
Якщо підприємство мінімізує обсяг виробничих запасів, готової
продукції така політика має назву агресивна. Використання такої політики
приводить до зменшення витрат на зберігання, грошові кошти незв’язані у
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запасах, а перебувають в обігу. Відповідно зростають показники
оборотності грошових коштів, запасів, а отже зростає оборотність
оборотних активів, і загалом усіх активів. Сьогодні агресивну політику
управління запасами використовує низка провідних компаній.
Найбільш поширеною є помірна політика управління запасами, яка
поєднує в собі елементи двох попередніх. Ця політика спрямована на
повне забезпечення поточної потреби у всіх їх видах і створення
нормальних страхових їх розмірів на випадок найбільш типових збоїв у
процесі операційної діяльності. Обрання тої чи іншої політики управління
запасами підприємства залежить від багатьох факторів: галузі у якій
здійснює діяльність підприємство, економічної ситуації в країні, змін на
фінансовому, збутовому, сировинному ринках. До різних складових
оборотних активів підприємство може застосовувати різну політику і під
впливом різного виду факторів змінювати її. Проте, приймаючи рішення
про зміну підходу до формування оборотних активів необхідно пам’ятати і
про те, що паралельно будуть змінюватися показники прибутковості,
рентабельності, ліквідності тощо [5].
Приватне підприємство «АО Промхолод », на якому безпосередньо
здійснювалось дослідження та вивчення політики управління запасами,
використовує консервативну політику, що проводиться підприємством в
умовах достатньої визначеності. Тобто заздалегідь відомі умови й обсяги
продажів, терміни надходження коштів і платежів, є необхідні товарноматеріальні запаси, а терміни їх постачання чітко визначені.
Планування обсягів і складу запасів (як матеріальних ресурсів, так і
готової продукції) на підприємстві здійснюється у складі комплексного
процесу фінансового та операційного планування , що охоплює всі основні
сегменти господарської діяльності і взаємозв'язку між ними. Це
обумовлено тим, що запаси сировини і матеріалів і товарні залишки
представляють собою дві ланки безперервного процесу кругообігу
оборотного капіталу підприємства (операційного і фінансового циклів
підприємства), а також інвестиційного циклу (інвестиції в оборотний
капітал) [2]. Для оптимального управління запасами використовують:
- систему управління запасами при фіксованому розмірі замовлення,
тобто розмір замовлення на поповнення запасу є постійною величиною.
Замовлення на постачання продукції здійснюється за умови зменшення
наявного на складах системи запасу до встановленого мінімального
критичного рівня, який називають "точкою замовлення";
- системи управління запасами при фіксованому інтервалі часу між
замовленнями, тобто замовлення робляться в строго певні моменти часу,
які знаходяться один від одного на рівних проміжках, наприклад один раз
в місяць, один раз в тиждень [7].
- система управління запасами при встановленій періодичності
поповнення запасів до постійного рівня, замовлення теж роблять у строго
визначені моменти часу, які віддалені один від одного на однакові
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інтервали, але наприкінці кожного періоду перевіряється рівень запасів і на
підставі цього визначається розмір партії постачання;
- системи управління запасами «мінімум-максимум» , є актуальним
тоді коли витрати на замовлення досить високі, замовлення роблять не
через задані інтервали часу, а тільки за умови, що запаси на складі в цей
момент виявилися рівними або меншими встановленого мінімального
рівня [6].
Заключним етапом формування політики управління запасами є
реальне відображення у фінансовому обліку їх вартості в умовах інфляції,
якщо цього не зробити, реальна вартість запасу буде знижена. Таким
чином, політика управління запасами спрямована на забезпечення
безперервного здійснення процесу виробництва та реалізації продукції і
мінімізацію поточних витрат на їх обслуговування.
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МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Одним із важливих завдань у інформаційно-аналітичних моделях, в
тому числі у системах моніторингу економічних показників
результативності, є вибір ключових показників та зведення їх у систему.
Кількість і склад показників для моніторингу обирається на основі
важливості впливу тих чи інших факторів на результативність
підприємства.
Структурувати фактори, що визначають індикатори результативності
підприємства можна декількома способами: ранжування, безпосереднє
оцінювання, послідовне та парне порівняння [1, с. 203; 2, с. 148]. Ці методи
дають змогу не тільки упорядкувати фактори за збільшенням чи
зменшенням їх пріоритетності, а й визначити вагу впливу кожного
фактору, що є необхідним для інтегральної оцінки результативності
підприємства.
Ранжування – це розташування об’єктів у порядку зростання або
зменшення будь-якої притаманної їм властивості [2, с. 422]. Ранжування
факторів дає змогу вибрати найістотніший, що впливає на
результативність підприємства та відбувається представленням факторів у
вигляді послідовності в порядку спадання їх переваги. Перевагою цього
методу є простота процедури, а недоліком – обмеженість використання у
випадку збільшення кількості факторів, що виражається у зниження
точності та надійності методу.
Для того, щоб визначити наскільки один фактор більш значимий, ніж
інші, застосовують метод безпосередньої оцінки. Безпосереднє оцінювання
передбачає присвоєння відповідної кількості балів кожному фактору за
обраною шкалою в межах визначеного діапазону, наприклад від 0 до 10,
або від -3 до +3. При цьому вимірником є ступінь володіння об’єктом
певною властивістю.
Послідовне порівняння являє собою комплексну процедуру
вимірювання, яка включає як ранжування, так і безпосередню оцінку. При
послідовному порівнянні факторів спочатку виконується їх ранжування, а
потім порівняння кожного фактору із сукупністю інших факторів,
одночасно корегуючи значення оцінок решти факторів.
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Парне порівняння дає змогу встановити переваги факторів шляхом
порівняння всіх можливих пар. На відміну від ранжування тут не потрібно
упорядковувати всі об’єкти, а достатньо в кожній з пар виявити більш
значимий фактор або встановити їх рівність. Цей метод доцільно
використовувати при значній кількості факторів, а також у випадках, коли
відмінність між факторами є незначною, що значно ускладнює ранжування
експертних оцінок. При використанні цього методу складається матриця
розміром n×n, де n – кількість порівнювальних факторів (табл. 1).
Таблиця 1
Матриця парних порівнянь факторів результативності
підприємства
Фактор
А1
Аj
А2
…
…
Аn
а11
а12
а1j
а1n
А1
…
…
а21
a22
а2j
а1n
А2
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ai1
ai2
аij
аin
Аi
…
…
…
…
…
…
…
…
…
аn1
аn2
аnj
ann
Аn
…
…
При порівнянні об’єктів матриця заповнюється елементами аij таким
чином (формула 1):
(1)
Використання цього методу дає змогу знайти числові значення
вагомості факторів результативності об’єктів, які застосовуються для
визначення інтегрального показника результативності функціонування
підприємства.
Загалом, можна зробити висновок, що вірогідність отриманих вагових
коефіцієнтів за допомогою методів порівняння є вищою, ніж у випадку
ранжування. Метод безпосереднього оцінювання складно використовувати
при оцінюванні різнорідних факторів. Метод парних порівнянь значно
спрощує роботу експертів, порівняно з іншими методами. Застосування
методу парних порівнянь під час визначення комплексного показника
результативності дає змогу подолати певні труднощі, викликані
невизначеністю вагових коефіцієнтів.
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МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА
У процесі фінансово-господарської діяльності в підприємства
постійно виникає потреба проведення розрахунків зі своїми
контрагентами, бюджетом, податковими органами. Відвантажуючи
вироблену продукцію, підприємство, як правило, не отримує гроші
негайно, тобто воно кредитує покупців. У зв’язку з цим у підприємства
виникає дебіторська заборгованість, яка може стати безнадійною, тобто
такою, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником. Саме
тому дебіторська заборгованість потребує ретельного і цілеспрямованого
управління з метою мінімізації її обсягу та строків інкасації боргу.
Реалізація управлінських функцій підприємством щодо дебіторської
заборгованості базується на чіткому розумінні економічної сутності
дебіторської заборгованості, причин і наслідків її виникнення у сучасних
умовах господарювання, підходів щодо її класифікації, вимагає
обґрунтування критеріїв визнання заборгованості, удосконалення
методики її обліку [1].
Дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованості
дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторами можуть виступати як
юридичні,так і фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували
підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших
активів [2].
При управлінні дебіторською заборгованістю виокремлюють наступні
завдання:
- визначення обсягу інвестицій у дебіторську заборгованість за
комерційним і споживчим кредитом;
- формування принципів та умов кредитної політики щодо покупців
продукції;
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- визначення кола потенційних дебіторів;
- забезпечення інкасації дебіторської заборгованості;
- прискорення платежів за допомогою сучасних форм рефінансування
дебіторської заборгованості [3].
Управління дебіторською заборгованістю повинно відповідати
загальній стратегії розвитку підприємства. До методів управління
дебіторською заборгованістю належать:
- АВС-аналіз – метод економічного аналізу, який ґрунтується на
принципі поділу всіх боржників на групи за питомою вагою того чи
іншого показника;
- аналіз дебіторської заборгованості за видами – проводиться з метою
виявлення групи клієнтів, які створюють для підприємства найбільший
обсяг дебіторської заборгованості;
- оцінка реальної вартості та оборотності існуючої дебіторської
заборгованості – ґрунтується на використанні фінансових показників;
- аналіз і контроль дебіторської заборгованості за термінами
виникнення – дозволяє оцінити ефективність та збалансованість кредитної
політики підприємства;
- облік і контроль за співвідношенням дебіторської та кредиторської
заборгованості – проводять з метою визначення збалансованості
дебіторської та кредиторської заборгованості;
- реструктуризація дебіторської заборгованості з застосуванням
факторингу –проводять шляхом продажу дебіторської заборгованості
клієнта банку, який здійснює платежі, не залежно від оплати [4].
Таким чином, управління дебіторською заборгованістю – це складний
процес, успішна реалізація якого залежить від обґрунтованостівибору його
методів. З метою скорочення розміру вже існуючої дебіторської
заборгованості необхідно проводити її інвентаризацію, оцінювати
ймовірність її стягнення і розробляти найефективніші в кожному
конкретному випадку заходи інкасації. Всі ці процедури передбачають
попередній аналіз дебіторської заборгованості та оцінку впливу кредитної
політики на фінансовий стан підприємства.
Література
1. Фінансовий менеджмент: Підручник / В.М. Шелудько; Київ. нац.
ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2013. – 375 с.; 2.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська
заборгованість», затверджене наказом Міністерства фінансів України
від 08.10.99 р. №237 // Електронний ресурс. – Режим
доступу://http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO10.aspx; 3. Бардадим
М.В. Ефективне управління дебіторською заборгованістю підприємства
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[Електронний ресурс] / М. В. Бардадим – Режим доступу:
file:///C:/Users/HOME/Downloads/ecnof 2012_9(1)__8.pdf; 4. Скіцько В. І.
Методи та засоби управління дебіторською заборгованістю
[Електронний ресурс] / В. І. Скіцько – Режим доступу:
http://risk.org.ua/images/files/article_3.pdf.
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студ. гр. ЕОАм-22,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Скибінська З.М.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ПРОГНОЗУВАННЯ ЇХ СКЛАДОВИХ
В умовах ринкової економіки важливе місце в процесі обліку та
аналізу відіграє оптимізація результатів операційної діяльності та
встановлення правильного рівня ціни задля отримання прибутку
підприємством. Досягнення таких цілей має особливе значення для
виробничих підприємств, оскільки впливає на прискорений розвиток
підприємств і досягнення високих результатів діяльності.
Зробимо спробу застосувати перспективний аналіз для вивчення
можливості оптимізації результатів операційної діяльності досліджуваного
підприємства1. Даний аналіз виступає методом досягнення поставлених
задач та своєрідною сигнальною системою, що сповіщає про наявність або
появу небажаних тенденцій чи факторів, які перешкоджають успішному
виконанню визначених завдань, тобто які потребують від органів
управління прийняття оперативних і компетентних заходів для того, щоб
надати певному процесові необхідного напряму.
Перспективний аналіз базується на ретроспективному. Томуна
основіфінансової звітності (форми №2 «Звіт про фінансові результати»)
здійснюємо аналіз динаміки результатів операційної діяльності за 3 роки
(табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка результатів операційної діяльності досліджуваного
підприємства за 2012-2014 рр.
Значення показника
Показники
Чистий дохід від реалізації
продукції, тис. грн.
1
2

2012 рік2

2013 рік

2014 рік

989053

978530

1352505

Відхилення між 2014 р.
та 2012 р.
відносне,
абсолютне
%
363452

136,75

Назву досліджуваного підприємства не вказується відповідно до конфіденційності інформації.
Базою порівняння для ретроспективного аналізу є 2012 рік.
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Собівартість реалізованої
продукції, тис. грн.
Валовий прибуток, тис.
грн.
Інші операційні доходи,
тис. грн.
Адміністративні витрати,
тис. грн.
Витрати на збут, тис. грн.
Інші операційні витрати,
тис. грн.
Фінансовий результат від
операційної діяльності,
тис. грн.

914902

910920

1252278

337376

136,88

74151

67610

100227

26076

135,17

8263

6779

37580

29317

454,80

13442

13201

13576

134

101,00

2424

2290

2609

185

107,63

15163

16452

106485

91322

702,27

51385

42446

15137

-36248

29,46

Найважливішим фактором впливу на фінансовий результат від операційної
діяльності є зростання доходів від реалізації продукції та собівартості їх
реалізації на 36,75% та 36,88%, що викликано швидким ростом цін, в основу
яких покладено зростання індексу інфляції у 1,24 рази (124,9/100,5)3 рази та
зменшення обсягів реалізації. Це також доводить несуттєва зміна доходів та
витрат від операційної діяльності протягом 2013 року.
Для перспективного аналізу складової результатів операційної
діяльності  доходів від реалізації продукції на 2015-2017 рр. використаємо
метод екстраполяції, а саме прийоми: найменших квадратів, рухомих
середніх та експоненційного згладжування (рис. 1). При цьому спираємося на
попередньо зазначені ретроспективні дані.

Рис. 1. Перспективний аналіз доходу від реалізації продукції, як складової
результатів операційної діяльності на 2015-2017 рр.
Перспективний аналіз складової результатів операційної діяльності(доходу
від реалізації продукції) на 2015 -2017 рр. з врахуванням індексу інфляції за
допомогою прийомів екстраполяції показав різні можливості прогнозування.
Прийом рухомого середнього не надає точних даних. Прийом
3

Дані індексу інфляції взяті із сайту Міністерства фінансів України.
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експоненційного згладжування надає щоразу кращі результати з кожним
новим прогнозом. Прийом найменших квадратів враховує сталість складових
результатів операційної діяльності, що спостерігається у ретроспективі. Отже,
даному підприємству доцільно використовувати прийом найменших
квадратів, оскільки він найбільше враховує особливості компанії.Це допоможе
в подальшому досягти позитивних тенденцій зміни у її діяльності.
Література
1. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навч. посібник.–[2-ге
вид., доп.] –Л.:Новий світ-2000, 2003. – 273 с.
Чудійович С.Я.,
студ. гр. ОА-33,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Лемішовська О.С.
к.е.н., асистент кафедри обліку та аналізу
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
У сучасних економічних умовах, за високого рівня внутрішньої та
зовнішньої конкуренції, облік витрат і контроль за ними є найважливішою
ланкою управління підприємством. Проблема управління витратами на
сьогоднішній день є актуальною, оскільки перед вітчизняними
підприємствами постає нелегке завдання щоденно стежити за процесом
оптимізації витрат для того, щоб досягти рентабельності у своїй
діяльності. Важливість цієї теми також пояснюється тим, що, у зв’язку із
складністю процедури управління витратами, на даний момент існує
потреба у вдосконаленні звичних методів обліку витрат.
Управління витратами – це процес аналізу та контролю за витратами,
пошук шляхів їх мінімізації, запобігання здійснення потенційно
неефективних витрат. Воно включає в себе: прогнозування і планування
витрат, їх організацію, координацію і регулювання, активізацію і
стимулювання персоналу, облік, аналіз і контроль.
В сучасних економічних дослідженнях виділяють основні принципи
(правила), яких треба дотримуватись при управлінні витратами: системний
підхід, єдність методів, що практикуються на різних рівнях управління,
управління витратами на всіх стадіях життєвого циклу виробу – від
створення до утилізації, органічне поєднання зниження витрат з високою
якістю продукції (робіт, послуг), недопущення зайвих витрат, широке
впровадження ефективних методів зниження витрат, вдосконалення
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інформаційного забезпечення про рівень витрат,
підвищення
зацікавленості виробничих підрозділів підприємства у зниженні витрат [1].
Однією з причин виникнення проблематичних ситуацій в обліку
витрат є відсутність чіткого визначення їх сутності. Чимало економістів
пропонують свої варіанти щодо причин виникнення цієї проблеми.
Зокрема, однією з версій є постійне виникнення на ринку абсолютно
видозміненої продукції, яка немає нічого спільного з тією, що вже
присутня на ринку, а отже і поява видозмінених витрат.
Витрати підприємства мають широке розгалуження у своїй
класифікації за різними ознаками, що значно ускладнює структуру самих
витрат. Управління витратами підприємства означає їх розгляд у
широкому спектрі, а не лише як складову частину виробництва чи збуту.
Слід враховувати якнайбільшу варіантність чинників, які матимуть вплив
на розмір та складову частину витрат. Адже, на думку багатьох вчених,
ефективне управління витратами зумовить значну їх економію.
Для ефективного здійснення управління витратами, необхідно
розробляти стратегії щодо зниження їх величини. Проте, слід пам’ятати,
що постійне із зниження є неможливим у зв’язку із великою вірогідністю
зниження при цьому якості продукції. Для цього слід розробити ефективну
політику щодо управління витратами на підприємстві, яка б передбачала
найбільш притаманні конкретному підприємству джерела виникнення
витрат та їх особливості, що в майбутньому служитиме гарантією
конкурентоспроможності.
Поряд з вищенаведеними на основі проведених досліджень можна
визначити напрямки управління витратами, які полягають у:
 оперативному забезпеченні інформацією про стан витрат на
підприємстві, такі дані призначені для внутрішнього призначення, тобто
вони повинні мати конфіденційний характер;
 аналізі ринкового середовища, зокрема наявності якісної та точної
інформації про собівартість продукції, що формує її ціну, та порівняння з
аналогічною продукцією фірми-конкурента;
 орієнтованості на стратегічні цілі розвитку підприємства;
 оцінці витрат та співставленні їх з нормованими показниками,
виявлення відхилень між наявними та прогнозованими значеннями;
 коригуванні планових показників у зв’язку із зміною ринкової
кон’юнктури чи якихось непередбачених умов;
 координації дій усіх підрозділів на підприємстві з метою
скорочення витрат та підвищення ефективності використання ресурсів;
 постійному контролі за надходженням та вибуттям ресурсів.
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Формування витрат відбувається на кожному етапі виробництва
продукції чи наданні послуг, починаючи від моменту створення
підприємства до його ліквідації. Тому для ефективного функціонування
підприємства на ринку необхідною умовою
є створення системи
управління витратами, що безпосередньо пов’язана з кінцевою метою будь
якої підприємницької діяльності – отримання максимального прибутку,
закріплення своїх позицій на ринку та їх розширення.
Література
1. Шутьо Т.І. Економічна сутність управління витратами
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[Електроннй
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Режим
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Grabarczuk Aleksandra,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
WSTĘPNA ANALIZA BILANSU JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI W
ANALIZIE FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
Analizę finansową sporządza się aby ocenić stan finansów oraz
efektywność przedsięwzięć
gospodarczych i decyzji finansowych
przedsiębiorstwa [10, s. 167]. Głównym źródłem informacji wykorzystywanym
w analizie ekonomicznej jest sprawozdanie finansowe. Natomiast
najważniejszym elementem sprawozdania finansowego o największym
znaczeniu informacyjnym jest bilans [8, s. 321-322]. Jest to dwustronne
zestawienie aktywów, czyli wartości zasobów majątkowych oraz źródeł ich
finansowania, czyli pasywów sporządzone na określony dzień i w określonej
formie [3, s.33].
Bilans jest więc kompleksowym dokumentem, który odzwierciedla skutki
różnych decyzji i zdarzeń gospodarczych zaistniałych w przedsiębiorstwie.
Analiza bilansu pozwala więc poznać i ocenić stan majątkowy oraz finansowy
jednostki [7, s. 376].
Sposób prezentacji aktywów i pasywów polega na uporządkowaniu tych
składników wg pewnej kolejności. Aktywa przedstawia się od składników o
najniższej płynności do składników o najwyższej płynności. Natomiast pasywa
przedstawiane są w kolejności określonej jako data wymagalności. Podstawową
zasadą bilansu jest równowaga między aktywami a pasywami [7, s. 24-26].
Analizę sprawozdania finansowego rozpoczyna analiza wstępna bilansu,
zwana czytaniem bilansu, która składa się z analizy poziomej oraz analizy
pionowej [4, s. 39-41; 9, s. 68].
Analiza pozioma bilansu polega na ocenie zmienności w czasie
poszczególnych składników majątku. Sprowadza się ona do ustalenia i oceny
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zmiany stanu poszczególnych składników bilansu, a wiec do określenia ich
dynamiki [6, s. 49].
W tym rodzaju analizy można porównywać dane z okresu badanego do
danych z okresu bazowego lub podstawowego. Analiza ta pozwala więc na
określenie kierunków zmian w rozwoju przedsiębiorstwa. Najlepsze wyniki daje
dokonywanie takiej analizy na podstawie danych wieloletnich. Dopiero wtedy
wyraźnie widać tendencje i kierunki rozwoju poszczególnych pozycji, co
umożliwia wnioskowanie o rozwoju sytuacji majątkowo-finansowej
przedsiębiorstwa [11, s. 44].
Podstawowym zagadnieniem w analizie poziomej jest określenie udziału
kapitału własnego w finansowaniu majątku trwałego, który wyraża się
następująco:

Im wyższy jest procent pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym, tym
wierzyciel ma większe szanse na odzyskanie swoich pieniędzy w razie likwidacji
firmy. Bieżąca działalność gospodarcza może być bowiem kredytowana, a
majątek trwały powinno się pokryć kapitałem własnym. Jeśli majątek trwały jest
pokryty kapitałem własnym, to wtedy zachowana zostaje tzw. złota reguła
bilansowa. Zgodnie z nią aktywa trwałe powinny być finansowane kapitałem
własnym lub kapitałem stałym, natomiast aktywa obrotowe kapitałem
krótkoterminowym [1, s. 35]. Do analizy złotej zasady bilansowej wykorzystuje
się wskaźniki pokrycia majątku trwałego, takie jak [2, s. 45]:
 wskaźnik pokrycia majątku trwałego I stopnia (informuje, w jakim stopniu
aktywa trwałe finansowane są z kapitałów własnych):

 wskaźnik pokrycia majątku trwałego II stopnia (informuje, w jakim stopniu
aktywa trwałe finansowane są z kapitału stałego):

Analiza pionowa bilansu polega natomiast na badaniu zmian w
poszczególnych składnikach aktywów i pasywów w stosunku do sumy
bilansowej. Jest to badanie struktury bilansu polegające na określaniu
procentowego udziału poszczególnych pozycji bilansu w sumie bilansowej lub
określonej pozycji aktywów lub pasywów. Ogólną postać analizy pionowej
można zapisać przy użyciu wzoru:
, gdzie:
x – wartość określonej pozycji wchodzącej w skład aktywów lub pasywów,
X – wielkość zbiorcza (suma bilansowa lub określona pozycja aktywów lub
pasywów).
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Analiza pionowa pozwala na określenie tendencji w kształtowaniu się
struktury majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł jego finansowania [2, s.45].
Powinna dostarczyć więc pewnych wskazówek na temat [7, s. 376-393]:
1. Jakim majątkiem dysponuje przedsiębiorstwo (co się na niego składa,
jaka część jest w jednostce trwale zaangażowana a jaka pozostaje w stałym
obrocie oraz jaka jest możliwość ich spieniężenia)?
2. Z jakich kapitałów korzysta przedsiębiorstwo w pokryciu majątku, jaki
udział mają kapitały własne a jaki obce oraz jakie zmiany w nich nastąpiły?
3. Jaka jest rentowność majątku i kapitałów własnych?
4. W jakiej zależności występują terminy dopływu środków i terminy
spłaty zobowiązań?
Wstępna analiza bilansowa dostarcza więc bardzo cennych informacji.
Pozwala ona poznać i ocenić stan majątkowy i finansowy jednostki. Dopiero po
dokonaniu wstępnej analizy bilansowej można przystąpić do analizy
wskaźnikowej przeprowadzonej w oparciu o obliczenie i interpretację
wskaźników finansowych m.in. wskaźnika struktury majątku, struktury
kapitałowo-majątkowej, rentowności majątku czy wskaźników informujących
o płynności finansowej przedsiębiorstwa [5, s. 10].
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DETERMINANTY WPŁYWAJĄCE NA KSZTAŁT ANALIZY
EKONOMICZNO-FINANSOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W POLSCE
Jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST) są podmiotami
realizującymi szczególne rodzaje zadań na rzecz społeczeństwa. Specyfika tych
zadań determinuje występowanie szeregu różnic pomiędzy gospodarką
finansową JST a gospodarką finansową innych podmiotów sfery realnej.
Badając sytuację finansową JST należy mieć na uwadze istnienie owych różnic.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie różnic pomiędzy
przedsiębiorstwami a jednostką samorządu terytorialnego, które determinują
odmienność analizy ekonomiczno-finansowej w JST.
Dokonując analizy finansowej JST należy mieć na uwadze istnienie
szeregu różnic pomiędzy tymi jednostkami, a innymi podmiotami sfery realnej.
Tabela 1 prezentuje porównanie cech charakterystycznych JST z podmiotami
prowadzącymi działalność gospodarczą.
Tabela 1
Porównanie cech charakterystycznych jednostek samorządu terytorialnego
z przedsiębiorstwem
Kryterium
Cel
Źródło finansowania
działalności
Zadłużenie

JST
maksymalizacja użyteczności
realizowanych zadań
publicznych
dochody pochodzące z danin
publicznych, tj. podatki,
opłaty
ograniczone prawnie

Opodatkowanie działalności
Przewodnia zasada
rachunkowości w myśl której
sporządza się sprawozdania
Źródło: opracowanie własne.

zwolniony
kasowa

Przedsiębiorstwo
maksymalizacja zysków,
maksymalizacja wartości
kapitał własny oraz kapitał
obcy
dowolność w zarządzaniu
długiem
opodatkowanie dochodu
memoriałowa

Pierwszą, podstawową, a zarazem najważniejszą różnicą pomiędzy JST
a przeciętnym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą jest cel
działania. Głównym celem JST jest realizowanie zadań publicznych służących
zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej.[4, pkt. 1]. Natomiast
podstawowym celem kadry zarządzającej
przedsiębiorstwem jest
maksymalizacja zysku i wzrost jego wartości. Ponadto realizacja zadań JST jest
finansowana z: subwencji ogólnej, dotacji celowej oraz z dochodów
własnych.[6, art. 3-4] Natomiast przedsiębiorstwo swoją działalność finansuje
za pomocą kapitałów własnych oraz za pomocą kapitałów obcych. JST w myśl
przepisów ustawy o finansach publicznych posiadają administracyjne
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ograniczenia w polityce zadłużenia. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań
w postaci kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji nie może
przekroczyć kwot ustalonych w ustawie budżetowej. Ponadto, zarząd kierujący
jednostką jest zobowiązany do uzyskania opinii RIO na temat zdolności do
spłaty zobowiązań w momencie uchwalenia decyzji: o finansowaniu za pomocą
środków obcych planowanego deficytu jednostki, regulacji wymagalnych
zobowiązań, wyprzedzającego finansowania działań ze środków pochodzących
z budżetu UE oraz inwestycji przewidzianych w prognozie finansowej.[5]
Natomiast przedsiębiorstwo posiada pełną swobodę w kształtowaniu swojej
polityki zadłużenia. Żadna ustawa ani rozporządzenie nie ograniczają prawnie
możliwości zaciągania długów, jedynym kryterium ograniczającym podmioty
gospodarcze w zadłużaniu jest posiadanie zdolności kredytowej na
odpowiednim poziomie. Istotne znaczenie odgrywa również fakt, iż dochody
własne JST w przeciwieństwie do zysków uzyskanych przez przedsiębiorstwa są
zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.[8, art. 6] Dokonując
analizy finansowej należy mieć na uwadze również główną zasadę w myśl
której prowadzona jest w danej jednostce rachunkowość. Rachunkowość jako
system gromadzenia informacji finansowej stanowi element wyjściowy analizy
ekonomicznej. Skarbnicy w JST sporządzają raporty w myśl zasady kasowej,
natomiast księgowi w przedsiębiorstwach w myśl zasady memoriałowej. [2,
s.19-21] Na specyfikę analizy finansowej jednostek samorządu terytorialnego
wpływa również materiał źródłowy. Jak już wcześniej wspomniano
rachunkowość budżetowa kieruje się głownie zasadą kasową w sporządzaniu
raportów finansowych. Dlatego też, ich kształt i struktura jest nieco inna niż
w standardowym przedsiębiorstwie. Oprócz odmiennej budowy podstawowych
sprawozdań tj. skonsolidowany bilans i skonsolidowany rachunek zysków
i strat, jednostki samorządu terytorialnego sporządzają inne sprawozdania
finansowe, tj.: Rb-27S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu
dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, Rb-28S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego, Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, Rb-Nkwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych, Rb-NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie. Wyżej
wymienione sprawozdania finansowe, sporządzane przez działy rachunkowości
JST, pozwalają na przeprowadzenie skrupulatnej oceny poziomej i pionowej
wydatków, dochodów, przychodów oraz rozchodów. [3, s. 82]
Przedstawione w powyższym opracowaniu cechy charakterystyczne dla
JST i porównanie ich z cechami charakterystycznymi dla przedsiębiorstwa
w przejrzysty sposób wskazują źródło odmienności analizy finansowej w JST.
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ANALIZA EKONOMICZNA – JEJ ISTOTA I ZASTOSOWANIE W
PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI
Historia analizy ekonomicznej sięga XVIII wieku. Jest to obszar naukowy
zajmujący się szukaniem i mierzeniem związków pomiędzy zjawiskami
ekonomicznymi. Służy ona odszukiwaniu, przy użyciu metod badawczych,
prawidłowości, które odnoszą się do zachowań podmiotu gospodarczego i ich
rekcji na bodźce napływające z otoczenia. Jest to również bardzo użyteczne
narzędzie pomagające podjąć odpowiednie decyzje dotyczące zarządzania
przedsiębiorstwem [2, str. 13].
Analiza ekonomiczna dzieli się na analizę finansową oraz analizę
techniczno-ekonomiczną. Analizę finansowa wyraża ocenę w kontekście
pieniężnym. Obejmuje ona wstępną oraz zaawansowaną analizę bilansu
przedsiębiorstwa, rachunku zysków i strat, źródła i kierunki przychodów i
rozchodów oraz analizę wyniku finansowego i jego wyznaczników. Dane
dostarczone przez analizę finansową firmy pozwalają ocenić sytuacje podmiotu
na rynku, co może być przedmiotem zainteresowania banków, instytucji
ubezpieczeniowych, skarbowych, kontrahentów, inwestorów oraz klientów.
Analiza techniczno-ekonomiczna jest oparta na badaniu wielkości
ekonomicznych w wyrażeniu rzeczowym i osobowym. Koncentruje się na
ocenie poszczególnych odcinków działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
które obejmują organizację i metody produkcji, wyposażenie w środki trwałe i
ich wykorzystanie, zaplecze techniczne wraz z gospodarką remontową,
inwestycje, zatrudnienie, organizację i wydajność pracy, zaopatrzenie
materiałowe itp. [2, str. 13-14].
Analizę ekonomiczną można również rozpatrywać jako metodę
zarządzania. Funkcja ta skupia się na działaniach analitycznych. Do przykładów
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takich działań można przyporządkować przede wszystkim sporządzanie danych
analitycznych a następnie korzystanie z nich w procesach decyzyjnych. Dane
analityczne poza informacjami planistycznymi oraz ewidencjonowanymi, są
również niezbędnym materiałem mającym wysoką użyteczność w procesie
decyzyjnym przedsiębiorstwa. Analityczna rola zarządzania jest kluczowym
warunkiem do podjęcia racjonalnych decyzji przez firmę. Powinna być ona
uwzględniana przez wszystkich pracowników, niezależnie od stanowiska
zajmowanego w przedsiębiorstwie. Pamiętając, iż wielkość, rodzaj, oraz
znaczenie obszarów decyzyjnych występujących w firmie nie są jednolite,
należy właściwie zróżnicować podmiot, oraz treść i obręb informacji mających
wykorzystanie w tym sektorze. Odpowiednie uformowanie prac analitycznych
przystosowanych do potrzeb ma kluczowe znaczenie w dostarczeniu trafnej
sprawności do systemu zarządzania [1, str. 11-12].
Duże znaczenie analizy ekonomicznej w obszarze podejmowania decyzji w
przedsiębiorstwach powoduje, iż zaczyna zajmować ona coraz większą pozycję
pośród funkcji zarządzania oraz coraz częściej jest zaliczana do podstawowych
ich funkcji [1, str. 9].
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WSKAŹNIKI EKONOMICZNE JAKO OCENA SYTUACJI
FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
Obecnie analiza ekonomiczna jest bardzo znacząca dla przedsiębiorstw.
Przedmiotem analizy jest ocena działalności podmiotów gospodarczych w
oparciu o stan i wyniki gospodarcze w postaci wartościowej lub ilościowej. W
niniejszej pracy omówiona została istota analizy wskaźnikowej, rodzaje i
zastosowanie wskaźników ekonomicznych.
1. Pojęcie analizy ekonomicznej
Analizę ekonomiczną definiuje się jako dyscyplinę naukową zajmującą się
wyszukiwaniem i mierzeniem związków zachodzących między zjawiskami
ekonomicznymi oraz wykrywaniem za pomocą rozmaitych metod badawczych
prawidłowości dotyczących zachowania podmiotów gospodarczych i ich reakcji
na bodźce płynące z otoczenia [5, s.11]. Częścią analizy ekonomicznej jest
analiza wskaźnikowa. Jest ona instrumentem interpretacji sprawozdań
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finansowych oraz stanowi podstawę do oceny kondycji finansowej
przedsiębiorstwa.
2. Wskaźniki ekonomiczne
Wskaźnik ekonomiczny jest standardem służącym do odwzorowania
elementarnej informacji, będącej wynikiem pomiaru wszelkich cech obiektów,
procesów i zdarzeń w systemach społeczno-ekonomicznych. Stanowi
standardową strukturę elementarnych wiadomości najczęściej występujących w
systemach społeczno-gospodarczych [3, s. 319].
Dzięki wskaźnikom można zidentyfikować słabe i mocne strony
działalności firmy. Wyróżnić można następujące grupy wskaźników:
- wskaźniki płynności – zdolności firmy do regulowania
krótkoterminowych zobowiązań;
- wskaźniki struktury kapitału – stopnia finansowania firmy kapitałem
obcym
- wskaźniki aktywności – efektywności wykorzystywania majątku firmy;
- wskaźniki rentowności – zyskowności sprzedaży;
- wskaźniki wzrostu – zdolności firmy do zachowania jej pozycji
ekonomicznej w procesie wzrostu gospodarki danego sektora;
- wskaźniki wyceny – zdolności menedżerów do maksymalizacji wartości
rynkowej spółki i powiększania bogactwa akcjonariuszy.
Jednak wskaźniki nie dostarczają pełnych informacji o przyczynach
występowania zjawisk lub zdarzeń, dlatego muszą być one uzupełniane innymi
narzędziami analitycznymi. Analiza wskaźników finansowych jest nieodłączną
częścią zarządzania finansami [1, s. 57-62]. Wartość wskaźników, ich zmiany, a
także relacje między nimi umożliwiają ocenę działalności przedsiębiorstwa oraz
stanowią podstawę do formułowania wniosków dotyczących przyszłości [2,
s.31]. Dzięki wskaźnikom możliwa jest ocena płynności finansowej,
wiarygodności kredytowej oraz zyskowności przedsiębiorstwa. Wskaźników
stosowanych do bieżącej oceny może być bardzo wiele, zależy to od celu
analizy [4, s. 38-39]. Aby wykorzystać wskaźnik jako kryterium porównawcze
musi pasować on do przyjętej perspektywy i celu analizy. Poprawne
wykorzystanie analizy wskaźnikowej może sprawiać trudności w jednoznacznej
ocenie analizowanych zjawisk, głównie wtedy, gdy wartość poszczególnych
wskaźników charakteryzują różne kierunki tendencji zmian.
Stosowanie wskaźników ekonomicznych wiąże się niekiedy z pewnymi
ograniczeniami, wśród których można wymienić [6, s.123]:
- stanowią użyteczne narzędzie analizy ekonomicznej wówczas, gdy
rozumiana jest istota i wypływające z niej ograniczenia;
- cenne informacje uzyskuje się porównując obliczony wskaźnik ze
wskaźnikiem wzorcowym;
- wskaźnik jest w takim stopniu wiarygodny, w jakim wiarygodne są dane
wykorzystywane do jego obliczenia;
- nie istnieje jedna, najlepsza wartość danego wskaźnika, zależy ona od
strategii konkurencji prowadzonej przez przedsiębiorstwo, pozycji i
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perspektywy osoby dokonującej oceny, jej doświadczenia i znajomości
przedsiębiorstwa oraz branży, w której ono działa.
3. Etapy analizy wskaźnikowej
Wyróżnić można następujące etapy postępowania przy stosowaniu analizy
wskaźnikowej [7, s.81]:
- wybór zjawisk gospodarczych przedsiębiorstwa objętych badaniem i
oceną;
−staranny dobór adekwatnych wskaźników do analizowanych zjawisk;
−weryfikacja poprawności przyjętych wskaźników;
−korekta
sposobów
mierzenia
poszczególnych
wskaźników
pozwalających uzyskać dokładniejszy i bardziej obiektywny obraz
analizowanych zjawisk;
−obliczenie wartości wskaźników na podstawie zweryfikowanych
mierników oraz postawienie wstępnej diagnozy i wyjaśnienie przyczyn zmian
rozpatrywanych wskaźników.
Interpretacja wskaźników polega na porównywaniu wyliczonych wartości:
z poziomami przyjętymi powszechnie za pożądane lub graniczne, z wartościami
wskaźników z lat ubiegłych lub z ich poziomem w innych przedsiębiorstwach o
podobnej działalności, albo ze średnimi w danej branży.
Różnorodne wskaźniki ekonomiczne służą do analizy sytuacji finansowej i
wyników jednostki gospodarczej. Ilość wykorzystywanych wskaźników zależy
od rodzaju analizy, doświadczenia analityka . Niestety, nie można dokładnie
określić kondycji finansowej firmy bazując jedynie na wielkościach
wskaźników, należy zastosować inne metody, np. skwantyfikowanej.
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4. ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА
ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ
ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА
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ШЛЯХИ ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ВІДТОКУ КАПІТАЛІВ З
БАНКІВ УКРАЇНИ
Головною умовою належного виконання своїх функцій банками є
максимальне та ефективне використання капіталу (вигідне розміщення з
мінімальним ризиком щодо повернення). Дотримання цього взаємозв’язку
забезпечує виконання банком базових функцій, створює можливості
нарощування капіталу та покращення показників ліквідності. На сьогодні,
банки України не демонструють вищезазначеного взаємозв’язку, про що
свідчить динаміка відтоку депозитів.
Залучені депозити знизились упродовж минулого року на 60 млрд.
грн. і 8 млрд. дол., а надані кредити, в свою чергу, на 130 млрд. грн. [0].
Невиконання базових функцій банками призвело до ряду негативних
наслідків, а саме:
- втрата довіри населення та юридичних осіб до банків та
контрольно-розпорядчих дій Національного банку України;
- скорочення кількості банківських структур, так зване «очищення»
банківської системи;
- зростання залежності банків від іноземного капіталу, частка якого
в статутному капіталі банків, на сьогодні, складає 31,6% [0];
- недотримання банками вимог щодо достатності капіталу,
порушення міжнародних вимог достатності капіталу (Базель-ІІІ);
- втрата ліквідності.
Основна проблема полягає в тому, що кожен банк прагне самостійно
вирішувати спектр накопичених проблем, шляхом повторення помилок
здійснених банками, які на сьогодні визнані неплатоспроможними. Банки
продовжують підвищувати ставки за депозитами, що призводить до краху
не тільки банку, а й системи в цілому. Це можемо спостерігати на прикладі
Приватбанку, який на сьогодні пропонує 28% річних у гривневих вкладах.
Рік тому це спостерігалося і в великому, а сьогодні неплатоспроможному
Дельтабанку.
Як показав час, найбільший ризик у підсумку дав найбільші збитки,
адже ризик був необґрунтований, тому що на етапі формування кредитного
портфелю, не було здійснено контролю його якості. Залучення кредитів на
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довгостроковій основі і депозитів на короткостроковій не могло
закінчитися безслідно, і жодне рефінансування не змогло врятувати
банківську установу і банківську систему в цілому.
Ще однією проблемою, яка перешкоджає розміщенню капіталу в
банках – оподаткування доходів у вигляді відсотків за депозитними
рахунками. З 01.01.2015 р. ставка оподаткування згідно Закону України
«Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи» збільшилася з 15%
до 20%.
Оскільки, депозити є основним ресурсом кредитування економіки, то
необхідно створювати сприятливі умови для їхнього зростання. На
сьогодні, ситуація демонструє протилежне. Тобто, з боку уряду відсутні
стимулюючі заходи для повернення капіталів у банки, а з боку банків –
невиправдано високі відсотки для залучення депозитів, що в цілому
створює загрозливу ситуацію, яка руйнує довіру вкладників до банківської
системи та держави.
Шляхом подолання проблеми контролю відтоку капіталів з банків
України може стати ланцюг взаємовідповідальності «вкладник - банк держава».
У співвідношенні «банк-вкладник» банк своїми діями повинен
гарантувати прозорість операцій, відкритість до вкладника, а також
повернення вкладів та отримання відсотків. У взаємозв’язку «державабанк» держава повинна контролювати відсоткові ставки банків, а також
загалом ризикованість операцій банку. Зв’язок «вкладник-держава»
повинен гарантувати вкладнику з боку держави повернення депозитів в
разі банкрутства банківської установи, відсутність оподаткування
пасивних доходів вкладників.
Отже, системні необґрунтовані ризики на які відважились банки,
вплинули негативно на стан усієї банківської системи. Головною
причиною, на нашу думку, є відсутність контролю як ззовні, так і
внутрішнього контролю службами банку. Ядром розв’язку накопичених
проблем повинна стати управлінська ланка і її конкретні контрольні
заходи, включаючи локальний банківський контроль, а також загальний
контроль над формуванням і реалізацією економічної політики України.
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЮ
ГОТІВКОВИХ КОШТІВ В КАСАХ ПІДПРИЄМСТВ
Швидкий перехід від використання готівкових коштів підприємствами та
фізичними особами на ведення взаєморозрахунків за допомогою засобів
безготівкового обігу, інтегрування національних вимог щодо ведення касових
операцій до міжнародних стандартів, введення Національним банком України
ширших обмежень та заборон щодо обігу готівки вимагає від суб’єктів
господарювання ретельніше та оперативніше контролювати такі операції в
своїй діловій практиці. Зростання частини безготівкових розрахунків –
світова тенденція: перебуваючи на рахунках банків, кошти працюють на
економіку, населенню ж зручніше і безпечніше розраховуватися за
допомогою платіжних карток. Проте, все ж готівкові розрахунки у
повсякденній діяльності українських компаній – не рідкість, а оскільки
законодавча база регулювання у даній сфері є досить жорсткою, це змушує
менеджмент підприємств використовувати дедалі ефективніші методи
контролю за рухом готівкових коштів задля уникнення розкрадань, чи
претензій зі сторони контролюючих органів.
Вищевикладене обумовлює актуальність теми дослідження та визначає
його мету, яка полягає в узагальненні теоретичних засад щодо об’єктів,
суб’єктів і процедур контролю готівкових коштів в касах підприємств.
Об’єктами контролю касових операцій є: приміщення, які забезпечують
схоронність грошових коштів; готівкові грошові кошти; грошові документи
в національній валюті; грошові кошти в дорозі в національній валюті;
первинні документи та зведені реєстри бухгалтерського обліку (прибуткові
та видаткові касові ордери; відомості на видачу заробітної плати; інші
касові документи; касові книги; головні книги) [1, c. 300].
Зовнішніми (відносно підприємства) суб’єктами контролю є державні та
недержавні суб’єкти, які можуть отримати з офіційних джерел лише обмежену
інформацію щодо розрахунків підприємства готівкою. «Основними
суб’єктами внутрішнього контролю є носії контрольних функцій» [2, с. 71].
Основною метою проведення контрольних процедур грошових коштів у
касі є з’ясування дотримання правильності зберігання грошових коштів та
встановлення правильності й законності їх оприбуткування і витрачання.
До основних завдань контролю, які мають бути вирішені за
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результатами проведення контрольних процедур грошових коштів у касі,
можна зарахувати такі:
1) Перевірка стану зберігання та схоронності готівки, а саме:
– з’ясування рівня забезпеченості на підприємстві зберігання грошових
коштів у касі та при їх доставці з банку (в тому числі, встановлення наявності
та технічного стану приміщення, де зберігаються грошові кошти);
– аналіз дотримання правил ведення касової книги (перевірка
своєчасності записів у касову книгу, відсутність виправлень, чіткість записів).
2) Перевірка законності операцій з готівкою, а саме:
– встановлення повноти і своєчасності оприбуткування готівки;
– виявлення: підтвердження усіх виплат відповідними документами,
дотримання установлених термінів виплат заробітної плати, підзвітних сум
та інших розрахунків готівкою, відповідності фактичних бухгалтерських
записів операціям, які рекомендовані регламентом про облікову політику
підприємства.
3) Дотримання касової дисципліни, зокрема: своєчасність внесення
грошових коштів на рахунки банку, дотримання встановленого ліміту каси та
правильності цільового використання грошових коштів, правові підстави
витрачання грошових коштів з виручки, наявність випадків видачі готівки на
відрядні витрати понад установлений ліміт, своєчасність повернення готівки,
яка видана для поїздки у відрядження і яка не була використана, правильність
оформлення касової книги і реєстраційного журналу [1, c. 301].
Вищезазначені процедури контролю застосовуються суцільним
методом. Крім цього використовують зустрічний метод контролю, коли
встановлюється правильність взаємних господарських операцій. При
цьому використовується одночасна звірка записів по касі і банківських
рахунках та рахунках розрахунків [1, c. 295].
За результатами дослідження систематизовано та узагальнено теоретичні
засади щодо об’єктів, суб’єктів і процедур контролю готівкових коштів в касах
підприємств з метою підтвердження схоронності, цільового використання,
правильності документування руху та відображення готівки в облікових
реєстрах і звітності.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНТРОЛЮ НАЯВНОСТІ Й РУХУ
ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТІВ
Бухгалтерський облік і контроль грошових коштів та їх еквівалентів,
як найбільш ліквідної частини оборотних активів є однією з основних
ланок управлінського процесу, спрямованого на забезпечення і подальше
покращення фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності
підприємства.Бухгалтерські рахунки, які слугують для реєстрації й
накопичення, а також фінансова звітність, яка використовується для
узагальнення інформації про стан та зміну об’єктів обліку (зокрема, й
грошових коштів та їх еквівалентів) є основою побудови системи
бухгалтерського обліку та контролю на підприємстві.
Дані про наявність та рух грошових коштів та їх еквівалентів,
накопичені на рахунках третього класу, через систему облікових регістрів,
узагальнюються у фінансовій та управлінській звітності підприємства,
центральне місце в якій відводиться звіту про рух грошових коштів.
Будь-який прийом фінансово-господарського контролю так чи інакше
зводиться до порівняння.
Недотримання принципів контролю за грошовими надходженнями та
виплатами спричиняє виникнення різного роду помилок та недоліків.
Загалом, можна виділити дві протилежних по своїй суті причини
необхідності здійснення постійного контролю за наявністю і рухом
грошових коштів на підприємстві: 1) помилки людей – причини:
недбалість, втома, помилкові судження, безпорядок; 2) шахрайство –
намір щодо подолання засобів внутрішнього контролю підприємства задля
особистого збагачення [1].
За часом здійснення функцій розрізняють три основні типи контролю:
попередній (превентивний) – здійснюється до початку роботи; поточний
(оперативний) – здійснюється безпосередньо на стадії господарського
процесу та завершальний (наступний) – проводиться після виконання
роботи. Лише поєднання засобів попереднього, поточного та наступного
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контролю дозволяють сформувати дієвий механізм комплексної перевірки
наявної на підприємстві системи бухгалтерського обліку як в статиці
(контроль на виході та вході) так і в динаміці (контроль облікового
процесу) на предмет її відповідності задекларованим цілям та завданням.
Отже, практика здійснення контролю грошових коштів та їх
еквівалентів на підприємстві спрямована в напрямі виділення контрольних
процедур на кожному з наведених етапів.
Контроль грошових коштів та їх еквівалентів доцільно здійснювати за
такими стадіями:
- контроль процесу здійснення операцій з грошовими коштами та їх
еквівалентами (перевірка економічної доцільності та законності здійснення
операцій з грошовими активами);
- контроль процесу вимірювання результатів здійсненої операції з
грошовими коштами та їх еквівалентами (перевірка об’єктивності та
своєчасності здійснення оцінки, повноти оприбуткування і списання
грошових коштів та їх еквівалентів);
- контроль процесу документального оформлення операцій з
грошовими коштами та їх еквівалентами (перевірка своєчасності та
правильності оформлення документів на ділянці обліку грошових коштів
та їх еквівалентів);
- контроль процесу заповнення регістрів (перевірка правильності
використовуваних кореспонденцій рахунків, наявності та своєчасності
заповнення регістрів аналітичного обліку, грошових коштів та їх
еквівалентів на підприємстві);
- контроль процесу формування звітності (перевірка правильності
формування звітності з руху грошових коштів та їх еквівалентів та
своєчасності її подання);
- контроль процесу прийняття рішень (перевірка своєчасності
виконання прийнятих рішень в сфері управління грошовими коштами та їх
еквівалентами)[2, c. 172-173].
Таким чином, прийняття ефективних рішень щодо управління
грошовими коштами та їх еквівалентами на підприємстві неможливе без
розв’язання комплексу задач, пов’язаних з їх обліком і контролем.
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АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК У ВНУТРІШНЬОМУ АУДИТІ ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Проведення внутрішнього аудиту витрат підприємств ресторанного
господарства, як і будь-якого іншого виду аудиту, завжди супроводжується
певним ризиком невиявлення суттєвих перекручень в документах
бухгалтерської звітності, внаслідок чого внутрішній аудитор може
висловити неадекватну думку щодо об’єкта перевірки. Зазначений вид
ризику прийнято називати аудиторським (ризиком аудиту).
Дослідженням сутності та складових аудиторського ризику, методики
його визначення займалися М.О. Виноградова, Н.І. Дорош, Л.О. Жидєєва,
М.О Никонович, О.А. Петрик, К.О. Редько, О.Л. Шерстюк та ін.
Важливість діагностики аудиторського ризику підтверджується розглядом
даного питання низкою міжнародних стандартів аудиту (300-499 «Оцінка
ризиків та дії у відповідь на оцінені ризики»). Однак, дослідженню
аудиторського ризику при проведенні внутрішнього аудиту підприємств
ресторанного господарства належної уваги не було приділено.
Згідно з Глосарієм термінів [1] аудиторський ризик складається з
ризику суттєвого викривлення та ризику невиявлення. У свою чергу, ризик
суттєвого викривлення складається з двох компонентів: властивого ризику
та ризику контролю. Графічно складові аудиторського ризику представлені
на рис. 1.
Аудиторський ризик
(АР)
Ризик невиявлення (РН)
Ризик суттєвого
викривлення
Властивий ризик (ВР)
Ризик контролю (РК)

Рис. 1. Схема складових аудиторського ризику [2, с. 123]
Властивий ризик – це здатність залишку на певному бухгалтерському
рахунку або у певній категорії операцій до суттєвих перекручень з
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припущенням, що до них не застосовувалися заходи внутрішнього
контролю підприємства. Оцінюючи рівень властивого ризику внутрішній
аудитор визначає такі фактори: кваліфікацію та зміни складу керівництва;
неординарні обов’язки керівництва або значний вплив на них певних
обставин; складність структури капіталу підприємства, сплив споріднених
сторін на його діяльність; обставини, що впливають на діяльність
підприємства (конкуренція); зміни в технології виробництва.
Ризик контролю – це ризик неефективності системи внутрішнього
контролю та організації бухгалтерського обліку, оскільки вони не завжди
функціонують наскільки ефективно, щоб своєчасно запобігти та виправити
помилки по певному бухгалтерському рахунку чи категорії операцій. Такі
помилки можуть бути суттєвими самі по кожному залишку або у загальній
сукупності з перекрученнями по інших залишках чи операціях.
Ризик невиявлення помилок полягає у тому, що аудиторські
процедури підтвердження не завжди можуть виявити помилки що існують
у залишку на певному рахунку або по певній категорії операцій. Ризик
невиявлення безпосередньо пов'язаний з проведенням процедур перевірки.
Кількісна величина ризику може виражатися в абсолютних та
відносних показниках. В абсолютному вираженні ризик є величиною
можливих втрат від здійснення певної операції. Відносний показник
ризику обчислюють шляхом віднесення абсолютної величини ризику до
певного показника, що характеризує господарську діяльність.
З метою зменшення аудиторського ризику при здійсненні
внутрішнього аудиту витрат підприємств ресторанного господарства до
прийнятного рівня необхідно здійснити наступне: а) подати запити до
управлінського персоналу та інших працівників підприємств, які можуть
володіти інформацією, яка може вплинути на ідентифікацію ризиків
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки; б) аналітичні
процедури; в) спостереження та перевірка.
При дослідженні аудиторського ризику у внутрішньому аудиті витрат
доцільно зазначити про певні його відмінності порівняно з незалежним
професійним аудитом. При проведенні незалежного аудиту величина
аудиторського ризику впливає на вартість надання аудиторських послуг та
обсяг аудиторських процедур по суті. Внутрішній аудит не є
підприємницькою діяльністю, тому на вартість його проведення рівень
ризику не впливає. Однак, зроблені внутрішнім аудитором оцінки
властивого ризику і ризику контролю впливають на характер, строки і
обсяг аудиторських процедур, які виконуються з метою зменшення
ймовірності помилок і перекручень і доведення аудиторського ризику до
прийнятного рівня. Враховуючи систематичний характер внутрішнього
аудиту, при його проведенні можливо користуватися матеріалами
попередніх перевірок, зокрема, щодо розрахунку аудиторського ризику.
Однак сучасні умови господарювання, в тому числі і в сфері ресторанного
господарства, настільки динамічні, що при зміні тих чи інших факторів
(зміна менеджменту, головного бухгалтера, різке зниження рентабельності
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тощо) внутрішньому аудитору буде доцільно перерахувати рівень
аудиторського ризику.
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ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ
У даний час відповідно до чинних норм Бюджетного кодексу України
в бюджетному процесі активно застосовується програмно-цільовий метод
(ПЦМ) як на рівні державного бюджету, так і на рівні місцевих бюджетів, а
також бюджетних установ, державних підприємств тощо.
Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі ‒ метод управління
бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок
коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання
бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу[1].
За допомогою програмно-цільового методу можна провести
зіставлення обсягу фінансування бюджетної програми (витрат) з кінцевими
результатами, що очікуються від її виконання.
У процесі складання проекту бюджету за програмами ставиться
завдання підвищити відповідальність міністерств і забезпечити прозорість
системи адміністрування. Тому видатки бюджету почали відображати за
програмами, тобто відповідно до цілей, а не за розділами класифікації
видатків бюджету чи за міністерствами.
При програмно-цільовому методі формування бюджету процес
моніторингу та контролю зосереджується на цілях програми, її завданнях і
показниках виконання [2].
Бюджетна програма ‒ систематизований перелік заходів, спрямованих
на досягнення загальної (спільної) мети, завдання, виконання яких
пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до
покладених на нього функцій.
Згідно з міжнародною методологією та практикою зарубіжних країн
система планування бюджету на підставі програм – це система ухвалення
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рішень щодо розроблення, аналізу, впровадження програм та розподілу
ресурсів.
Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі вміщує такі
основні
елементи:визначення
загальної
мети
програми
(на
середньостроковий період); завдань програми на короткостроковий період;
напрямів діяльності, які забезпечують реалізацію програми.
Мета бюджетної програми ‒ це загальне визначення результатів, яких
має досягти установа внаслідок реалізації такої програми. Мета програми
повинна узгоджуватися з головною метою діяльності установи [3].
Головна мета діяльності бюджетної установи – це стисле визначення
основних функцій бюджетної установи та напрямів її діяльності у
майбутньому.
Вдосконалення та розширення сфери застосування програмноцільового методу бюджетного планування, зокрема у бюджетних
установах, передбачає формування та включення до бюджетного процесу
процедури оцінки ефективності бюджетних витрат. Адже зрозуміло, що
розподіл бюджетних ресурсів повинен прямо залежати від досягнення
конкретних результатів [4].
Таким чином, запровадження програмно-цільового методу до
складання та виконання бюджету має такі переваги: активізація діяльності
всіх учасників бюджетного процесу; контроль за відповідністю досягнутих
результатів встановленим цілям; проведення оцінки діяльності учасників
бюджетного процесу щодо досягнення цілей і завдань, аналіз причин
неефективності їх роботи; економія та підвищення віддачі бюджетних
коштів за рахунок зростання ефективності роботи державного сектора;
забезпечення прозорості бюджетного процесу, наявність чітко зрозумілих
цілей, завдань, які вирішуються, підвищення контролю за результатами
виконання бюджетних програм; чіткий розподіл відповідальності за
реалізацію бюджетних програм між головним розпорядником коштів і
безпосередніми виконавцями тощо.
При цьому зростання відповідальності за використання бюджетних
коштів повинно супроводжуватися збільшенням самостійності у їх
витрачанні. Розпорядникам бюджетних коштів необхідно мати більшу
свободу у використанні коштів у межах виконуваних програм з метою
реалізації поставлених завдань.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ
Ефективність діяльності підприємства насамперед визначається
розміром отриманого прибутку, тому управління ним має велике значення
і для підприємства, і для держави.
Поняття прибутку має багато значень, але основне з них – збільшення
(приріст) власного капіталу в результаті господарської діяльності [1, с. 50].
Прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними
витрати; перевищення сукупних доходів над сукупними витратами [2].
Бухгалтерський прибуток в економічній теорії визначають як різницю між
виручкою (доходами від продажу товарів і послуг) і бухгалтерськими, або
зовнішніми, витратами. У той же час у бухгалтерському обліку для
управлінських цілей та оподаткування визначають не загальний
“бухгалтерський” прибуток, а комплекс показників прибутку: валовий,
операційний, до оподаткування, чистий, нерозподілений тощо [1, с. 53].
Відсутність чіткої класифікація прибутку зумовлює недоліки при
здійсненні його регулювання, призводить до отримання неточних
результатів та зумовлює неповноцінне виконання всіх функцій, які
прибутку притаманні.
В науковій та довідковій літературі виділяються близько двісті видів
прибутку. Науковці та практики постійно прагнуть доповнити
класифікацію прибутку виходячи із потреб користувачів, не враховуючи
практичної можливості системи управління та системи бухгалтерського
обліку задовольнити ці потреби.
Побудова правильної класифікації прибутку повинна здійснюватися
виходячи з практичних потреб конкретної науки, та з отриманням вимог
логіки щодо поділу понять: повноти поділу, наявності єдиної підстави та
послідовності [3, с. 315].
Для задоволення потреб користувачів, необхідна якісна та достовірна
класифікація, яка має високий рівень врахування запитів користувачів
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інформації для цілей обліку, аналізу та контролю. Це є необхідним для
того, щоб система обліку трансформувалася зі стану системи з фіскальною
спрямованістю в систему, спрямовану на задоволення запитів [4, с. 224225].
Основні види користувачів та інформація, яка їх цікавить наведені в
табл.1.
Таблиця 1
Запити користувачів в частині інформації про операції з
формування та розподілу прибутку
Користувачі
Власники (засновники,
акціонери)
Управлінський
персонал

Державні органи влади
Інвестори

Види прибутку
Чистий прибуток; прибуток на акцію; капіталізований
прибуток, спрямований на споживання
Маржинальний прибуток; валовий прибуток; прибуток
відокремленого
структурного
підрозділу;
прибуток
підприємства як економічної одиниці; прибуток в розрізі
видів діяльності; прибуток скоригований на результати
ризиків в господарській діяльності; реальний прибуток з
урахуванням впливу інфляції
Прибуток, що підлягає оподаткуванню; частка прибутку,
сплачена державними та комунальними підприємствами до
бюджету; прибуток звітного періоду
Прибуток звітного періоду, плановий прибуток

Така класифікація є лаконічною, практичною та охоплює ті види
прибутку, які підлягають розподілу та використання яких дозволить
реалізувати ефективні управлінські рішення. Цього можна досягти,
створивши таку систему аналітичного обліку, що буде надавати детальну
інформацію про формування і розподіл прибутку відповідно до запитів
користувачів.
Розроблена класифікація прибутку дозволить максимально повно
групувати інформацію про прибуток підприємства в залежності від запитів
конкретних користувачів та забезпечить впорядкованість системи
управління на підприємстві та економічної системи в цілому. Вона
задовольняє вимоги цілей обліку, аналізу та контролю та враховує
юридичну сторону досліджуваних питань на рівні положень (стандартів)
бухгалтерського обліку та Податкового кодексу України.
Література
1. Атамас П.Й. Прибуток: економічна суть, проблеми визначення та
облікового відображення / П. Й. Атамас, О. П. Атамас // Академічний
огляд. – 2014. –№ 1. – С. 50-55. 2. Загородній А.Г. Фінансово-економічний
словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – 3-тє видання, доповнене та
перероблене. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 844 с.
3. Орєхова А.І. Економічна сутність категорії прибуток / А. І. Орєхова, А.
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І. Костюченко // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 313-316. 4.
Панченко І. А. Класифікація прибутку для цілей бухгалтерського обліку,
аналізу та контролю: критичний аналіз існуючих підходів / І. А. Панченко
// Вісник ЖДТУ. – 2012. – №1(22). – С. 224-236
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Науковий керівник – Яструбський М.Я.,
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РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В
КОНТЕКСТІ ЦІЛІСНОЇ ТА СИСТЕМНОЇ РЕФОРМИ
Стратегія суспільно-політичних перетворень та державотворення
впроваджується в Україні на тлі тривалих і глибоких економічних
потрясінь. Сьогодні одним із визначальних завдань стратегії розвитку
України залишається створення умов для сталого соціально-економічного
розвитку.
Дослідженням сучасного стану бюджетної системи і її регулювання в
умовах сучасної ринкової економіки займалися такі учені-економісти,
фінансисти як І. Алексєєв, В. Кравченко, Л. Лисяк, А. Мярковський, М.
Крупка, Ю. Пасічник, В. Федосов, Ф. Ярошенко , А. Нечай, А.
Соколовська, С. Юрій, В. Опарін та інші.
Бюджетна система є основною ланкою економіки країни. Бюджет
виступає дієвим інструментом державного регулювання економічного
розвитку. Особлива увага у ході здійснення економічної політики держави
приділяється системі економічних відносин у процесі формування
державного та місцевих бюджетів. Це питання є доленосним для
розв’язання стратегічних проблем розвитку економіки. Особливе місце у
впровадженні бюджетної політики держави відводиться системі
міжбюджетних відносин.
В Україні законодавчо проголошено принцип самостійності місцевих
бюджетів, обсяг яких забезпечується за рахунок власних місцевих та
закріплених доходів.
Недосконалість моделі формування фінансів місцевих органів влади в
Україні є причиною того, що економіка і соціальна сфера не отримують
важливих децентралізованих імпульсів гармонізації розвитку.
На нашу думку, реформування бюджетної системи в Україні має
передбачати не тільки зміну ролі й місця бюджету у фінансовій системі,
структурні зміни в доходах і видатках, нові підходи до бюджетного
дефіциту і джерел його фінансування, а й удосконалення організаційної
вертикальної побудови бюджету за рівнями влади. В сучасній державі

203

бюджетна система охоплює сукупність досить сильних і фінансово
незалежних бюджетів на всіх рівнях адміністративно-територіального
поділу. Водночас побудова бюджетної системи та організація
міжбюджетних відносин здійснюються в такий спосіб, аби забезпечувати у
країні проведення єдиної бюджетної політики.
Верховною радою прийнятий Закон України «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від
28.12.2014 р. № 79-VIII.[3]
На даному етапі державотворення фінансова політика у країні є
нестабільною, що зумовлено нечітким розподілом завдань та доходів між
рівнями влади. Тому сьогодні доцільніше говорити не про реформування
адміністративно-територіального устрою, а про створення нової системи,
де б місцеві органи влади мали реальні важелі впливу, були забезпечені
відповідними фінансовими
коштами,
достатніми
для
виконання
визначених законодавством завдань і розвитку територій.
Для реального забезпечення принципів самостійності щодо складання
і використання бюджетів усіх рівнів управління необхідно, щоб кожна
ланка бюджетної системи мала чітку, визначену законом фінансову базу, а
взаємовідносини між державою та місцевими бюджетами будувалися з
урахуванням специфіки і перспектив соціально-економічного розвитку
території.[2]
Задекларувавши тези про необхідність надання більшої самостійності
регіонам і зміцнення місцевого самоврядування, постає питання щодо
наповнення реальним змістом подібних намірів. Вочевидь, без належного
фінансового забезпечення розвитку місцевого самоврядування виголошені
цілі залишаться лише гаслами.
Література
1. Конституція України: прийнята на V сесії Верховної ради України
28 червня 1996 року [Електронний ресурс]// Офіційний сайт Верховної
ради
України.–Режим
доступу:http://zakon.rada.gov.ua;
2.
Міжбюджетні відносини в умовах реформування бюджетної системи
[Електронний
ресурс]//М.Мних.
–
Режим
доступуhttp://soskin.info/ea.php?pokazold=200615&n=11-12&y=2006;
3.
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи
міжбюджетних відносин: Закон України від 28.12.2014 р. № 79-VIII Із
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бюджетної
системи
України
на
інноваційних
засадах:
монографія/колектив авторів [заг. редакція Ф.О. Ярошенка].- К.:
Міністерство фінансів України, 2010.-544 с.
Макогін О.П.,
студ. гр. БО-32,
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УМОВИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Цьогорічні новації у податковій сфері – це необхідні кроки для
економічного зростання України. За новими правилами в 2015 році
сплачуватимуть податок на нерухомість лише юридичні особи. Фізичні ж
особи зміни податкового законодавства щодо умов сплати податку на
нерухомість відчують лише наступного року, коли будуть сплачувати за
нерухомість, якою вони володіли в 2015 році.[1]
Твердження про те, що Україна посіла перше місце в світі за кількістю
податків у рейтингу Світового банку Doing Business, не відповідає
дійсності.Згідно із методикою Світового банку, у рейтингу легкості сплати
податків враховується не загальна кількість податків, а кількість податкових
платежів на рік.Світовий банк вніс Україну до переліку трьох країн регіону,
які за останні 8 років найбільш істотно скоротили кількість часу, необхідного
для виконання податкових зобов’язань.З огляду на проведені у податковій
сфері реформи (зниження ставки з податку на прибуток до 19%, розвиток
електронного декларування та, як наслідок, зниження витрат часу на
дотримання податкового законодавства тощо). Хорошим взірцем для
України, я б відзначила США, оскільки це високорозвинена країна з совісним
керівництвом.
На верхньому рівні Служби Внутрішніх Доходів, здійснює контроль за
дотриманням податкового законодавства та збором федеральних податків прибуткового податку, податку на нерухомість, податку на дарування, а
також деяких акцизів; [2, с. 578]
На середньому рівні діють податкові служби штатів, що збирають
податки і збори, що вводяться законодавчими зборами штатів. Ці податки
надходять до бюджетів штатів;
На нижньому рівні - місцеві податкові органи, які стягують податки, що
вводяться місцевими органами влади. Ставки податків встановлюють
податковий інспектор, голова ради шкіл і керівник муніципалітету.
Представницькі органи штатів можуть запроваджувати тільки ті податки, які
не суперечать податковому законодавству США, а місцеві органи, - якщо
вони не суперечать законодавству штату. Податкові служби самостійні і не
підпорядковані один одному, хоча і взаємодіють між собою. Так як часто
податки одночасно стягуються у федеральний бюджет і бюджет штатів, то
податкові служби цих рівнів повинні координувати свої дії і об'єднувати
зусилля при роботі з платниками податків. Федеральна податкова служба
працює ефективніше, ніж податкові органи штатів. Я вважаю, це можна
пояснити тим, що більша частина податків на федеральному рівні стягується
автоматично із зарплати. Більшість штатів, округів і муніципалітетів
користуються федеральної податкової системою як базою для розробки своїх
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податків. При цьому в кожному штаті є своя форма податкової декларації,
яка, зазвичай, значно менші за обсягом, а ставки нижчі, ніж
федеральні. Верховна Рада України 19 березня 2015 р. прийняла за основу
урядовий законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України
(щодо спрощення умов ведення бізнесу)». Як зазначено в пояснювальній
записці, його розроблено саме для покращення позицій України у рейтингу
Doing Business-2016 за індикатором «Реєстрація підприємств», оскільки тут
Україна втратила за рік сім позицій, перемістившись на 76 щабель. Тому
документом пропонується передусім зменшити кількість процедур та часу
реєстрації суб’єктів господарювання. Автори наголошують: остаточно
ухвалити законопроект потрібно до травня, оскільки експерти Світового
банку складають рейтинг на наступний рік з урахуванням проведених
реформ станом на 1 червня поточного року [3, с..16].
У документі передбачено, зокрема, внесення зміни до п. 183.9 ст. 183
Податкового кодексу в частині скорочення терміну реєстрації суб’єкта
платником ПДВ з трьох до одного робочого дня після надходження
реєстраційної заяви до контролюючого органу.
Банки та інші фінансові установи при відкритті/закритті поточних та
інших рахунків платників матимуть більшу альтернативу щодо джерел
інформації. Якщо раніше вони мали можливість робити це за наявності
документів, виданих контролюючими органами, що підтверджують взяття
платників на облік у таких органах, або виписки з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, то відтепер — ще й
на підставі відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної
реєстрації суб’єктів бізнесу. Зазначені вище такого роду законопроекти ,
дають змогу підприємцям легко та доступно вести фінансово-господарську
діяльність підприємства. Спрощення форми звітності – це один з кроків
полегшення та прозорості подальшого розвитку фінансово-господарської
діяльності підприємства.
Отже, якщо відбудеться спрощення подання форм звітності, то
подальше ведення фінансово-господарської діяльності на підприємстві, стане
легшим і відповідно зрозумілішим та доступнішим.
Література
1. Податковий Кодекс України, витяги зі статті №180.
http://www.interbuh.com.ua/normative/pku.html#h005; 2. Бухгалтерський облік:
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ
ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ
Підзвітними називаються операції з видачі грошових коштів фізичній
особі на відрядження або для виконання цивільно-правових дій з
подальшим звітуванням.
Підзвітна особа - довірена особа підприємства, яка має сукупність
прав і обов'язків щодо підприємства. В бухгалтерському обліку має
фіксуватися інформація про стан заборгованості підзвітної особи, а також
зобов'язання підприємства перед нею.
Згідно з п. 1.11 Інструкції № 59 [1] підприємство зобов'язане видати
відрядженому аванс у межах можливих затрат на оплату проїзду, наймання
житлового приміщення, добових витрат.
Аванс повинен бути виданий до від'їзду відрядженої особи, але не
раніше дати оформлення наказу на відрядження.
При оформленні відрядження за кордон аванс видається у
національній валюті країни, куди направляється відряджуваний, або у
вільно конвертованій валюті [1]. Аванс може видаватися готівкою з каси
підприємства з оформленням видаткового касового ордера, передачею в
користування корпоративної картки або перерахуванням на особисту
платіжну картку.
При перерахуванні грошових коштів на особисту платіжну картку
грошові кошти вважаються виданими в момент їх зарахування на особовий
рахунок працівника.
При використанні корпоративної платіжної картки (надалі - КПК)
грошові кошти вважаються виданими в підзвіт у момент їх списання з
картрахунка.
Після повернення з відрядження працівник зобов'язаний до закінчення
третього банківського дня, що настає за днем, у якому він закінчує
відрядження, подати звіт про використані ним у відрядженні грошові
кошти. Одночасно або до подання звіту підзвітна особа зобов'язана
повернути в касу підприємства суму, що залишилася невикористаною
(згідно зі звітом), у грошових одиницях, у яких був виданий аванс.
Якщо аванс на відрядження виданий з використанням КПК і
відрядженою особою була отримана готівка, звіт здається на загальних
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підставах і до нього повинні додаватися документи, що свідчать про
отримання готівки - чек банкомата, квитанція торговельного терміналу
тощо.
Якщо відряджена особа здійснювала розрахунки із застосуванням
КПК у безготівковій формі, звіт про використання виданих на відрядження
грошових коштів здається протягом 10 днів після повернення. У деяких
випадках, коли необхідно з'ясовувати причину розбіжностей між звітними
документами, за рішенням роботодавця термін може бути продовжений до
20 банківських днів.
Є певний встановлений перелік витрат, що відшкодовуються
підприємством [1]. Якщо понесені витрати не підтверджені оригіналами
документів, то такі витрати або не відшкодовуються, або можуть бути
відшкодовані працівникові за рахунок прибутку підприємства.
Зокрема було доволі суперечливим питання про оплату проживання
всіх працівників в одному готелі під час відрядження за допомогою однієї
корпоративної платіжної картки. Проте Національний Банк України,
керуючись положенням про порядок емісії платіжних карток і здійснення
операцій з їх застосування, затвердженим постановою №137 [2], дав згоду
на оплату власникам корпоративних платіжних карток витрат, пов’язаних з
оплатою проживання за себе, а також за інших осіб, які одночасно
перебували у відрядженні за межами України, за умови підтвердження
таких витрат відповідними звітними документами.
По суті від того, чи оплату проживання провів за себе кожен
працівник, чи один працівник за всіх осіб, що одночасно перебували з ним
у відрядженні і проживали в одному готелі, за умови підтвердження такої
оплати відповідними звітними документами, не змінюється розмір витрат
на оплату проживання, а тому відшкодування таких витрат може бути
проведено особі, яка їх здійснила і відобразила в авансовому звіті на
підставі доданих до нього підтверджуючих документів.
Отже, підприємство має повне право відшкодувати працівникові
витрати на оплату ним корпоративною карткою готельних рахунків інших
працівників, що перебували разом з ним у відрядженні.
Література
1. Наказ Міністерства Фінансів України «Про затвердження
Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон» від
13.03.1998р. №59. 2.Постанова Правління Національного банку України
«Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і
здійснення операцій з їх застосуванням» від 19.04.2005р. №137.
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Миц Ю.Ю.,
студ. гр. ОА-42,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Гринів Т.Т.
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ОСОБЛИВОСТІ ЗАКУПІВЛІ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ
ПЕРЕРОБНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Розвиток молокопереробної промисловості в умовах інтеграції у
світовий ринок є одним із стратегічно важливих напрямів для економіки
України. Виробництво молочної продукції має бути спрямоване не тільки
на задоволення потреб населення, а й бути джерелом експортних
надходжень валютних коштів. Однак маючи найкращі у світі умови для
виробництва молока, Україна ще не вирішила проблеми насиченості ринку
конкурентоспроможною продукцією: навпаки - ситуація щороку
погіршується.
Закупівля
молочної
сировини
на
сільськогосподарських
підприємствах здійснюється з метою укладання угод, ведення
розрахункових книжок на закупівлю молока для забезпечення прозорості
закупівель, покращення якості молока, захисту від шахраїв, гарантій
товаровиробнику та гарантій молокопереробному підприємству.
Укладання договорів та закупівля молока через пункти закупівлі
молока регламентується:
- «Про молоко та молочні продукти» - закон України від 24.06.2004
№47 із відповідними змінами та доповненнями [1];
- «Про затвердження Ветеринарних та санітарних вимог до пунктів
закупівлі молока від тварин, які утримуються в особистих підсобних
господарствах» : «Закупівля молока від тварин, які утримуються в
особистих селянських господарствах, повинна здійснюватись лише на
відповідно обладнаному пункті» - наказ Державного департаменту
ветеринарної медицини від 21.03.2002 № 18 [2].
Також основним документом є примірний договір, який розробляється
на основі наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 02.09.2008 року № 548 «Про затвердження примірного
договору на закупівлю молока для дитячого харчування» [3].
Бухгалтерський облік особливостей закупівлі молочної сировини
здійснюється на основі обліку виробничих запасів (за натуральними та
вартісними характеристиками, їх трансформацією у вихідний продукт).
При побудові обліку молочної сировини необхідно врахувати такі галузеві
особливості, як сезонне отримання молочної сировини, врахування
комплексу якісних її параметрів та обмеженість терміну зберігання,
безперервність процесу молочного виробництва, який потребує
проведення позмінного контролю додержання технологічної рецептури,
контролю нормативного використання запасів на виробництво та виходу
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молочної продукції і зворотних відходів із урахуванням їх якісних
параметрів.
Надходження сировини на підприємство, як відомо, здійснюється від
різних постачальників: фермерських господарств, посередників, населення.
Причому надходження від населення ведеться за кожним здавальником. Це
дозволяє отримувати інформацію про кількість зданого молока за
фізичними особами. Облік прийнятої сировини здійснюється у базисних
кілограмах щодо жиру.
Отже, враховуючи нестабільну ситуацію, яка склалася на ринку
молока та молокопродуктів, підприємствам важливо прогнозувати обсяги
надходження сировини, усуваючи фактор сезонності, що дасть їм
можливість рівномірно планувати обсяги заготівлі сировини та
завантажувати виробничі потужності підприємства протягом року.
Література
1. Про молоко та молочні продукти: Закон України із відповідними
змінами та доповненнями №47 від 24.06.2004; 2. Про затвердження
Ветеринарних та санітарних вимог до пунктів закупівлі молока від
тварин, які утримуються в особистих підсобних господарствах: наказ
Державного департаменту ветеринарної медицини № 18 від 21.03.2002; 3.
Про затвердження примірного договору на закупівлю молока для дитячого
харчування: Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 02.09.2008 року № 548

Ніколенко Н.О.,
студ. гр. ЕОАм-12,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Пилипенко Л.М.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ
ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
ПДВ, з моменту його запровадження в Україні у 1992 році, є одним зі
складних, багатогранних та специфічних за своєю структурою,
адмініструванням, а також найбільш суперечливим, за оцінками експертів і
представників фіскальної служби, найкорумпованішим податком в
державі. За 23 роки свого існування система адміністрування ПДВ зазнала
чимало вдосконалень з метою спрощення, зменшення можливостей
мінімізації сплати податку та зростання рівня прозорості відшкодування.
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Але навіть при переході з 2015 року на електронне адміністрування, цей
податок викликає багато нарікань, як з боку платників податків, щодо
недосконалості податкової системи у розрізі впровадження електронного
адміністрування ПДВ, так і з боку представників фіскальної служби, щодо
мінімізації оподаткування шляхом застосування так званих «податкових
ям».
Метою цієї наукової роботи є критичний аналіз сучасної системи
адміністрування ПДВ в Україні, встановлення її переваг та виявлення
основних недоліків.
Запровадження
електронної
системи
адміністрування
ПДВ
насамперед спрямоване на формування прозорої системи його обліку та
знищення корупції при відшкодуванні ПДВ.
До основних очікуваних переваг запровадження системи
електронного адміністрування ПДВ відносять:
 зростання надходжень до бюджету;
 уникнення негативного впливу людського фактора при
адмініструванні ПДВ;
 спрощення податкової звітності;
 зменшення критеріїв для відшкодування ПДВ;
 зменшення кількості перевірок для суб’єктів підприємницької
діяльності.
Проте, така система адміністрування ПДВ має й свої недоліки,
зокрема:
 «вимивання» обігових коштів підприємств і зосередження їх на
спеціальних рахунках Державної казначейської служби;
 багато ризиків незадовільної роботи системи покладено на
платників податків;
 непрозорість та можливість ручного керування алгоритмом
розрахунку реєстраційної суми;
 виконання вимог критеріїв відшкодування ПДВ недоступне для
значної частини експортерів;
 великі штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових
накладних.
На думку багатьох експертів з оподаткування, вчених, а також
представників бізнесу недоліки в системі електронного адміністрування
ПДВ превалюють переваги від її запровадження. Більшість із
задекларованих переваг цієї системи адміністрування поки досягти не
вдалось.
Але попри значну критику з боку платників податків та експертів з
01 лютого 2015 року в країні почала працювати система електронного
адміністрування ПДВ в тестовому режимі, а з 01 липня – в звичайному. І
хоча система електронного адміністрування ПДВ частково функціонувала
ще з 2011 року (у рамках реєстрації податкових накладних в ЄРПН) і
майже півроку в тестовому режимі, певні технічні та фінансово-економічні
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недоліки її функціонування Державній фіскальній службі не вдалося
виправити і до сьогодні, а саме: недосконалість роботи системи, як
програмного механізму, наявність методологічних проблем при
розрахунку реєстраційної суми, затримки відшкодування ПДВ та інші.
Отже, необхідність реформ у сфері оподаткування ПДВ є
беззаперечною, але потрібен комплексний підхід з метою мінімізації
негативних наслідків для бізнесу та економіки загалом.
Література
1.Податковий кодекс України № 2755-VI
[Електронний
ресурс].-Режим
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

від

02.12.2010р./
доступу:

Олеськів Ю.М.,
студ. гр. ОА-43,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Лемішовська О.С.,
к.е.н., асистент кафедри обліку та аналізу
СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ:
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
Розвиток ринкових відносин та посилення рівня конкуренції
обумовлюють необхідність внесення істотних змін до системи
управління фінансово-господарською діяльністю підприємств. За таких
умов на перший план висуваються економічні та ринкові критерії
ефективності діяльності підприємств, що вимагають результативного
функціонування системи внутрішнього контролю та є необхідною
умовою оптимізації їх діяльності. Незважаючи на чималі затрати, які
підприємство несе для організації внутрішнього контролю, йому не
завжди вдається досягти очікуваних результатів, через відсутність
єдиної методики його проведення.З огляду на це виникає необхідність
чіткого
формування
інструментарію
внутрішнього
контролю,
визначення його цілей, методики та організації здійснення.
Важливість впровадження системи внутрішнього контролю на
підприємствах
України
зумовлена
наступними
чинниками:
нестабільністю економічної ситуації в країні, посиленням конкурентної
боротьби між підприємствами, зростанням кількості випадків їх
недобросовісної діяльності, відсутністю доступної інформації для
зовнішніх користувачів, необхідністю підвищення ступеня довіри до
підприємства.
Поняття «система внутрішнього контролю» розглядається як
сукупність взаємопов’язаних заходів, методик і процедур, які
використовуються управлінським персоналом та власниками суб’єкта
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господарювання з метою ефективного здійснення фінансовогосподарської діяльності, дотримання стратегії керівництва, збереження
майна та інформації, виявлення існуючих недоліків та їх усунення
[2].Система внутрішнього контролю є ланкою, яка поєднує
бухгалтерський та управлінський облік на підприємстві, оскільки
здійснення контрольних процедур за веденням бухгалтерського облікує
основою для прийняття ефективних управлінських рішень.
Суттєвою проблемою системи внутрішнього контролю є відсутність
правової бази. На сьогодні в Україні відсутні регламентовані нормативні
документи з регулювання основних положень сфери внутрішнього
контролю, не встановлені права та обов’язки суб’єктів і об’єктів
контролю.
Для здійснення правильної організації системи внутрішнього
контролю на підприємстві важливо чітко виокремити її структурні
елементи, які включають структурне середовище, систему обліку,
процедури контролю, засоби контролю та моніторинг. Звідси
ефективність функціонування конкретної системи контролю в
основному залежить від методів діяльності суб’єкта підприємництва,
організації його виробництва, які в свою чергу визначаються власниками
та керівництвом.
Необхідними умовами функціонування системи внутрішнього
контролю є також правильний вибір суб’єктів контролю, які повинні
бути зацікавлені в покращенні основних показників діяльності
підприємства та репрезентувати його інтереси. Вони повинні
забезпечувати прямий і зворотний зв'язок між структурними
підрозділами підприємства, а також охоплювати всі види контролю.
Особи, відповідальні за проведення внутрішнього контролю повинні
мати високий рівень професійної підготовки, а для підвищення
ефективності їх діяльності та уникнення використання службового
становища в корисливих цілях необхідно здійснювати ротацію кадрів
[3].
Найчастіше використовують наступні засоби внутрішнього
контролю: правильний розподіл обов’язків працівників, компетентність
персоналу, перевірка правильності здійснення документообігу, зустрічні
взаємоперевірки бухгалтерських записів, контроль при плануванні
поточної діяльності тощо. Потрібно також врахувати, що ефективність
системи внутрішнього контролю залежить від своєчасності і повноти
відображення в ній всіх змін, що відбуваються на підприємстві. Тому під
час планування створення системи внутрішнього контролю необхідно
передбачити можливість гнучкої зміни, визначивши методику підтримки
системи в актуальному стані[1].
Таким чином, метою функціонування системи внутрішнього
контролю на підприємстві є мінімізація ризиків, попередження,
виявлення та усунення помилок або небажаних дій. Така система є
невід’ємною складовою управління підприємством та повинна
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забезпечувати його безперебійний розвиток, тому варто докласти
чимало зусиль для її створення та ефективного функціонування.
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ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ЯК ОСНОВНИЙ ВИД ПОДАТКОВОГО
СТИМУЛЮВАННЯ
Реформування податкової системи України відбувається через
реорганізацію податкового законодавства та створення сприятливого
середовища для забезпечення сталого економічного зростання. Податок на
прибуток підприємств є одним із видів прямого оподаткування –
прибуткового, і оподатковує доходи юридичних осіб. Податок на прибуток
підприємств має важливе фіскальне значення, оскільки сприяє
вирівнюванню співвідношення між фондом споживання і нагромадження,
та поступово зменшує бюджетне значення податку на прибуток
підприємств і збільшує – податок з громадян.
Проблему реформування податкової системи України досліджували
вітчизняні фахівці права, зокрема: П. Гега, Ю. Козак, А. Ластовецький, В.
Опарін, Т. Савченко, В. Федосова, та інші. Серед найбільш суттєвих розробок
теоретичної основи системи оподаткування прибутку підприємств
українськими вченими слід назвати праці В. Андрущенка, М. Азарова, О.
Барановського, Б. Бордюка, С. Буковинського, О. Василика та інших [1].
Податок на прибуток підприємств також виконує функції
регулювання і стимулювання підприємницької діяльності. За допомогою
цього податку, держава стимулює розвиток окремих галузей або регіонів,
на виробництво пріоритетних товарів, робіт, послуг, підвищує
конкуренцію. а також забезпечує пожвавлення інвестиційно-інноваційної
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діяльності. Такий вплив може здійснюватися за рахунок коливання ставок
оподаткування, надання пільг, амортизаційної політики, податкового
кредиту та податкових знижок [2].
Базова (основна) ставка податку на прибуток становить 18 відсотків.
Однак ставки 0, 4, 6, 12, 15 і 20 відсотків застосовуються до доходів
нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом їх походження з
України у випадках, встановлених пунктом 141.4 статті 141 ПКУ. Від
оподаткування звільняється прибуток, отриманий від продажу товарів
(робіт, послуг), крім підакцизних товарів, поруки, доручення, довірчого
управління, інших цивільно-правових договорів, та прибутку, одержаного
від грального бізнесу. Щодо амортизаційної політики, то вона є складовою
частиною загальної політики формування власних фінансових ресурсів, що
полягає у в управлінні ними з метою реінвестування у виробництво.
Поняття "податковий кредит" може трактуватися залежно від напряму дії,
як активна і пасивна форми. Активною формою податкового кредиту
можна вважати його використання державою як різновиду податкової
пільги, коли платнику дозволяють використати кошти податку на певні
цілі, в яких зацікавлена держава. Пасивною формою податкового кредиту
слід вважати відстрочення повернення державою платнику внесених ним
до бюджету сум податку [3].
Визначені в законодавстві України пільги можуть стимулювати
відродження та інноваційний розвиток підприємств. Важливим кроком
податкового стимулювання у політиці України є впровадження так званих
податкових канікул. Йдеться про застосування нульової ставки податку на
прибуток, на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року для
платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного
податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує
трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду
заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником
податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні
плати, розмір якої встановлено законом [2].
Податок на прибуток є одним з основних інструмент економічного
розвитку держави. Тільки за допомогою цього податку можна регулювати
інвестиційний та інноваційний процеси, пожвавлення яких є вкрай
необхідними для економічного розвитку України. Зниження загальної
податкової ставки може сприяти утворенню нових суб’єктів господарювання,
зменшенню податково тиску та легалізації „тіньових” підприємств. Однією з
причин низької інноваційної активності підприємств є високе податкове
навантаження і недостатнє використання податкових стимулів. Коли ж
держава відмовляється від частини податкових надходжень в обмін на
зростання обсягу інноваційної продукції з урахуванням визначених
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пріоритетів, це приводить до збільшення суми податкових надходжень. За
умови, коли останнє перевищує суму наданих податкових пільг, податкове
стимулювання стає економічно вигідним, як для суб’єктів інноваційної
діяльності, так і для держави.
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РОЛЬ ПРОФЕСІЇ У РЕГУЛЮВАННІ ОБЛІКУ І АУДИТУ В США:
ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Перехід України від командно-адміністративної системи до більш
лібералізованої системи не був легким у всіх сферах життя. Часто цей
перехід був болючим, оскільки супроводжувався різкими змінами,
прийняти які часто не могли не тільки об’єкти регулювання, але і суб’єкти
регулювання. Час і доля привели нас до сьогоднішньої ситуації, коли
економіка уже більше не є монополізованою державою, відрізняється
різноманітністю форм власності. Водночас іще зберігається система
регулювання, коли держава керує, або намагається керувати, усім. Маємо
ситуацію, коли економічне життя дерегульоване, водночас економічне
регулювання не дерегульовано. Подібну ситуацію маємо і в обліку, який
раніше, був «алгеброю права», а наразі регулюється Міністерством
фінансів України. Проблема полягає в тому, що ми іще не можемо
позбутися монополії держави на регулювання в цій сфері. Мається на увазі
не право держави мати останнє слово в цьому питанні, а сам процес
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встановлення правил, який не є консультативним, дорадчим, не охоплює
думок широкого кола користувачів цих правил і, як правило, результат
такого регулювання часто є повним сюрпризом для зацікавлених сторін.
Часто вважається, що зростаюча роль професії у регулюванні є
необхідною відповіддю на ці проблеми, оскільки дозволить залучити до
встановлення регулювання саме тих осіб, що постійно ним користуються.
Однак регулювання за допомогою професії не найостанніша стадія
розвитку регулювання обліку та аудиту у деяких провідних країнах. Так,
зокрема, як показує історія США, регулювання професією це не «кінець
історії» в регулюванні, а тільки проміжна стадія на шляху до незалежного
регулювання. З цієї точки зору важливо проаналізувати участь професії в
регулюванні обліку та аудиту в США з метою зрозуміти причини
залучення, а надалі і відлучення професії від регулювання обліку та
аудиту.
С. Зеф виділяє три етапи розвитку бухгалтерської професії у США: 1)
створення та раннього розвитку (до 40-х років 20 ст.); 2) пік розвитку
професії та її репутації в суспільстві (40-ві, 50-ті та перша половина 60-х
років 20 ст.); 3) скандалів та недовіри до професії (друга половина 60-х
років 20 ст.) [1,с.190]. І саме на початку третьої стадії розвитку
бухгалтерську професію було фактично усунуто від регулювання обліку,
шляхом створення незалежного регулятора FASB (Financial Accounting
Standards Board) – Ради зі стандартів бухгалтерського обліку (далі FASB).
Що стосується аудиту, то справжня революція в регулюванні відбулася в
2003 році, коли стала до роботи РСАОВ(Public Company Accounting
Oversight Board) - Рада з нагляду за обліком публічних компаній США, що
була створена відповідно до вимог Закону Сарбейнса-Окслі.Професія хоча
і залучена до створення стандартів, однак вона є тільки одним із акторів,
задіяних у цих процесах. Таким чином, у США як в регулюванні обліку,
так і аудиту має місце модель незалежного регулювання, незалежного в
тому числі від професії, однак держава здійснює деякий вплив через «тінь
ієрархії» у вигляді U.S.SEC (Securitiesand Exchange Commission) –Комісії з
цінних паперів США.
Слід підкреслити, що перехід від «хаосу» до регулювання обліку і
аудиту у США відбувся після Великої депресії 1929-1933 рр., коли
внаслідок Нового курсу Ф.Д.Рузвельта було створено велику кількість
різних організацій, серед яких була і SEC, відповідальна за облікову
складову. Впродовж наступних 40 років SEC в цілому майже повністю
покладалася на професію і лише у 1973 році було створено FASB(табл. 1).
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Таблиця 1
Організації, відповідальні за регулювання обліку в США
Періоди часу
1933
1938-1959
1959-1972
1973

Недержавний агент, якому
SEC делегувала свої
повноваження
CAP
APB
FASB

Державнаагенція
відповідальна за облікову
сферу
SEC
SEC
SEC
SEC

Необхідно також підкреслити, що не тільки провина професії у
корпоративних скандалах стала підставою для цього, але і те, що у все
більш складному середовищі комітети з частковою зайнятістю уже не
могли мати необхідних ресурсів, щоб розробляти відповідні економічній
реальності облікові стандарти . З точки зору застосування цього досвіду в
Україні, то можна виділити два підходи: 1) випереджального розвитку; 2)
еволюційний. Нами відстоюється підхід випереджального розвитку із
застосуванням незалежного регулювання обліку і аудиту в Україні.
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ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ І
РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Для того, щоб система внутрішньогосподарського контролю на
підприємствах та організаціях споживчої кооперації в умовах ринкової
економіки була ефективною необхідне швидке прийняття рішень, для чого
потрібно володіти достатнім обсягом інформації. Інформація повинна бути
актуальною, достовірною та вичерпною.
Для побудови ефективної інформаційної системи необхідно
структурувати інформаційні потоки та їхнє оточення.
Інформаційний потік – це сукупність повідомлень, які циркулюють у
середині логістичної системи або між логістичною системою та зовнішнім
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середовищем, необхідних для управління і контролю за логістичними
процесами. Весь масив логістичної інформації утворюють два основних
потоки: інформаційний потік планування та оперативний інформаційний
потік [1, с. 58].
Через інформаційну систему проходять численні інформаційні
потоки, які дозволяють контролювати та керувати фінансовою та
господарською діяльністю. Операції, які пов’язані зі збором,
накопиченням, обробкою та використанням інформації на основі сучасних
інформаційних технологій є характерною ознакою глобальних процесів
інформатизації усіх сфер діяльності господарюючих суб’єктів. У той же
час, слід констатувати, що для багатьох підприємств системи споживчої
кооперації України характерний недостатній рівень впровадження
комп’ютерної техніки і нових інформаційних технологій [2, с.44].
Досліджуючи підприємства та організації споживчої кооперації, нами
було виявлено, що рівень автоматизації на них є на сьогодні ще низьким, а
ті програмні продукти, які використовуються, не відповідають масштабам і
спеціалізації цих підприємств.
Підприємствами
та
організаціями
споживчої
кооперації
використовуються лише окремі програми для автоматизації певних
ділянок роботи, переважно пов’язаної з веденням бухгалтерського обліку
(нарахування заробітної плати, реалізація товарів).
Відсутність контролю інформаційних потоків та ресурсів на
досліджуваних підприємствах значно знижує продуктивність виробництва
та якість управління фінансовими, матеріальними і людськими ресурсами,
негативно впливає на конкурентоздатність підприємств, зменшує їхню
інвестиційну привабливість.
Інформаційний потік виникає в результаті роботи систем
інформаційного забезпечення, формалізується і представляється у вигляді
конкретних даних, утворюючих потік документів.
Всі функції управління (планування, організація, регулювання, облік,
аналіз, внутрішньогосподарський контроль) вимагають інформаційного
забезпечення, тобто створюють таким чином інформаційний потік.
Інформаційний потік в свою чергу забезпечує інформацією всі потокові
процеси ресурсного потоку.
Сукупність інформаційних потокових процесів на підприємстві
утворює інформаційну систему, яка складається з:
- інформаційної інфраструктури (інформація і технології);
- інформаційного забезпечення (засоби отримання обробки,
зберігання і передачі інформації – інформаційно-комунікаційні ресурси).
У зв’язку з тим, що носієм інформації є документ, то дуже важливо
визначити документообіг і схему документування в системі контрольної
інформації.
Вважаємо,
що
для
вдосконалення
організації
контролю
інформаційних та ресурсних потоків в системі споживчої кооперації
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необхідно її повністю автоматизувати, з метою полегшення доступу до
інформації, яка необхідна працівникам відділу внутрішнього аудиту.
Звичайно, в сучасних умовах управління Укоопспілка не може
повністю забезпечити свої організації та підприємства інформаційними
програмами, оскільки це потребує багато витрат. Але як говоритися:
«велике починається з малого», вважаємо, що доцільно спочатку
автоматизувати ті підприємства та організації споживчої кооперації, в яких
під час ревізії виявленні найбільші порушення, а в майбутньому
забезпечити інформаційними програми всю систему споживчої кооперації.
Література
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В
УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Метою доповіді є аналіз стану малого бізнесу в Україні, визначення
чинників, які негативно впливають на його розвиток, та запропонування
шляхів подолання негативних факторів малого бізнесу в сучасних умовах
господарювання.
Різні аспекти розвитку малого підприємства в Україні досліджувалися
та представлені у працях як закордонних, так і вітчизняних науковців, а
саме: В. Виговської, З. Варналія, Г. П’ятницької, М. Харченко, Л.
Лебедєвої, Ю. Долгорукова та ін.
Разом з тим чимало питань стосовно малого бізнесу в Україні на
сьогодні лишаються ще не достатньо вивченими та потребують
подальшого розгляду.
Малі підприємства - поширена й ефективна форма господарювання.
Вони мають багато таких рис, які не притаманні великим підприємствам.
Саме мале підприємництво здатне найоперативніше реагувати на
кон'юнктуру ринку і таким чином надавати ринковій економіці необхідної
гнучкості. Ця властивість малого бізнесу набуває особливого значення в
сучасних умовах, коли відбувається швидка індивідуалізація і
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диференціація споживацького попиту, прискорення науково-технічного
прогресу, розширення номенклатури товарів і послуг [5].
На мою думку, малий бізнес – це самостійна, систематична
господарська діяльність малих підприємств будь-якої форми власності та
громадян-підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з
метою отримання прибутку. Практично, це будь-яка діяльність
(виробнича, комерційна, фінансова, страхова тощо) зазначених суб’єктів
господарювання, спрямована на реалізацію власного економічного
інтересу.
Малий бізнес мобілізує значні фінансові й виробничі ресурси
населення (в тому числі трудові й сировинні), які за його відсутності не
були б використані. На малий бізнес припадає до 90-95% усіх підприємств
і до 20-60% валового національного продукту. Особливу роль відіграє у
сфері послуг і торгівлі [5].
Основні перешкоди розвитку малого підприємництва [4] :

обмежене довгострокове фінансування;

обмежений зв'язок між бізнесом і наукою;

недостатній рівень прозорості та зв'язків між малими
підприємствами, споживачами та постачальниками;

обмеженість інформації про ринки;

бюрократичні та інші перешкоди бізнес-середовища.
Основні причини гальмування розвитку малого підприємництва в
Україні [4]: неопрацьованість законодавства, недостатній попит на
продукцію, несприятливий регуляторний клімат та високий регуляторний
тиск, високі податки, недостатня державна фінансова-кредитна і майнова
підтримка, недосконалість системи обліку та статистичної звітності,
недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності, відсутність стимулів
для інвестицій, психологічне неприйняття позитивної ролі підприємців у
ринкових перетвореннях серед окремих верств населення [3].
Найактуальнішими проблемами є розробка нових та вдосконалення
діючих підходів до власності та форм її захисту; створення
сприятливішого податкового, інвестиційного, інноваційного та цінового
режимів для суб'єктів малого підприємництва; упорядкування механізму
державного регулювання та контролю підприємницької діяльності.
На мій погляд, основними шляхами подолання негативних факторів
малого бізнесу в сучасних умовах господарювання можуть стати [4]:
державна підтримка, забезпечення діалогу влади і бізнесу, міжнародна
допомога, інтеграційна підтримка через субпідряд, франчайзинг, лізинг,
кооперування та самоорганізація малого бізнесу, професійна підготовка та
ефективне управління кваліфікованими кадрами.
Я вважаю, що відродження і розвиток малого бізнесу в Україні вкрай
необхідний. Становлення значної кількості суб’єктів малого бізнесу має,
безперечно, позитивне значення для національної економіки, що значною
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мірою обумовить створення сучасної ринкової економіки з соціальною
спрямованістю.
Література
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ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР: ПЛАТНИКИ, ОБ’ЄКТИ ОПОДАТКУВАННЯ
ТА ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ
Раціональне ведення обліку розрахунків з оплати праці вимагає
правильної організації здійснених з неї утримань, порядку їх розрахунку та
сплати до бюджету. В світлі останніх подій, перелік утримань, які
здійснюються з суми нарахованих доходів фізичних осіб,доповнився
військовим збором.
Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України
та деяких інших законодавчих актів” від 31 липня 2014р. №
1621[5]підрозділ 10 розділу ХХ Перехідних положень Податкового
кодексу України (далі – ПКУ)[4] доповнено пунктом 161, яким тимчасово,
до 1 січня 2015 року, і було встановлено військовий збір.Проте Законом
України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28 грудня 2014
року № 71-VIII [6],оподаткування військовим збором подовжено до
набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення
реформи Збройних Сил України.
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Отже, військовий збір – новий вид бюджетного надходження, який
включатимуть до доходівзагального фонду державного бюджету.
Незважаючи на те, що даний збір має назву “військовий”, отримані
кошти направлені не до цільового фонду, а до загального бюджету, а вже
звідти виділяються на потреби армії та військове забезпечення [3, с. 163].
Нарахування, утримання та сплата військового збору відбувається в
порядку, установленомуст.168 ПКУ, діє механізм,аналогічний тому, який
застосовують для податкуз доходів фізичних осіб [1, c.252-253].
Податкові агенти утримують військовий збір не лише із доходів з
заробітної плати, надбавок, премій, які виплачувались згідно зтрудовим
договором, або цивільно-правовими угодами, а з інших доходів фізичних
осіб. Для фізичних осіб підприємців, об’єктом оподаткування буде чистий
оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним
доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально
підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої
фізичної особи – підприємця.
Таким чином, платниками збору є особи, визначені пунктом 162.1
статті 162 ПКУ, об'єктом оподаткування військовим збором є доходи,
визначені статтею 163 ПКУ (табл. 1).
Таблиця 1
Платники та об’єкти оподаткування військовим збором
Платники
Фізична особа - резидент,
яка отримує доходи як з
джерела їх походження в
Україні, так і іноземні
доходи
Фізична
особа
нерезидент, яка отримує
доходи з джерела їх
походження в Україні
Податковий агент

Об’єкт оподаткування
Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;
доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно
оподатковуються під час їх нарахування (виплати,
надання); іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані
з джерел за межами України.
Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з
джерела його походження в Україні; доходи з джерела їх
походження в Україні, які остаточно оподатковуються під
час їх нарахування (виплати, надання).
Доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних
та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород,
які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у
зв’язку з трудовими відносинами та за цивільноправовими договорами; виграшу в державну та
недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника),
отриманий від організатора азартної гри.

Інформацію про суми нарахованого та сплаченого військового збору
доцільно відображати на субрахунку 642 “Розрахунки за обов’язковими
платежами”, оскільки окремого рахунку чи субрахунку для таких потреб
не встановлено, а субрахунку 642 ведеться облік розрахунків за зборами
(обов’язковими платежами), які справляються відповідно до чинного
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законодавства й облік яких не ведеться на рахунку 65 “Розрахунки зі
страхування”.
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приватного права. – 2014. – № 3(08). – С. 162-167.4. Податковий кодекс
України від 02.12.2010р. № 2755-VI. 5. Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких інших законодавчих актів:Закон України від
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Чіпак З.В.,
студ. гр. ЕОАм-12,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Плекан М.В.,
к.е.н., старший викладач кафедри обліку і аналізу
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО КЛІМАТУ В
УКРАЇНІ
Оцінюючи сучасний стан економіки України можна стверджувати, що
вона знаходиться в процесі стагнації. Події в Україні 2013-2015 рр. суттєво
змінили національну економічну ситуацію. Російська військова агресія
стала визначальним фактором дестабілізації економіки нашої держави. Це
призвело до значного посилення негативних тенденцій у динаміці
наступних макроекономічних показників: ВВП, курс національної валюти,
інфляція, бюджетний дефіцит, золотовалютні резерви. При зміні
інвестиційного клімату України, одними з найбільш чутливих до цих умов
виявились іноземні інвестиції
Багато економістів, які заклали фундамент економічної науки – А.
Сміт, Д. Рікардо, Дж. М. Кейнс, М. Фрідман, Р. Харрод, Е. Домар, Р. Солоу
розглядали інвестиції як одну з найважливіших умов економічного
зростання.
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За даними Держстату у січні – червн і2015 року в економіку України
іноземними інвесторами вкладено 1042,4 млн. дол. США та вилучено 351,3
млн. дол. США прямих інвестицій. Зменшення капіталу за рахунок
переоцінки, втрат та перекласифікації, за даними Держстату, за цей період
становить 3604,0 млн. дол. США. Обсяг залучених з початку інвестування
прямих іноземних інвестицій в економіку України на 01.07.2015року
становив 42851,3 млн. дол. СШАта в розрахунку на одну особу
населенняскладає1000,5дол. США. Обсяги залучення капітальних
інвестицій підприємств України у січні-червні2015 року складають
98,7млрд. грн.,що становить 90,8% довід повідного періоду 2014 року.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і
раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок
яких у січні-червні 2015року освоєно 69,3% капіталовкладень. Частка
кредитів банків та інших позик у загальних обсягах капіталовкладень
становила10,2%. За рахунок державного та місцевих бюджетів
освоєно3,0% капітальних інвестицій. Частка коштів іноземних інвесторів
становила 4,1% усіх капіталовкладень, частка коштів населення на
будівництво житла –10,7%. Інші джерела фінансування становлять2,7%.
Дослідження інвестиційного клімату України на міжнародному рівні
передбачає зв’язок і взаємодію внутрішніх та зовнішніх чинників. Д.
Деніелс та Д. Радеба відзначають, що військові конфлікти руйнують
традиційні стереотипи ведення міжнародного бізнесу та канали
міжнародної торгівлі.
З початку 2014 року Україна в тратила 10,3 млрд. доларів інвестицій,
у той час як приплив капіталу становив 1,9 млрд доларів [1]. В умовах, що
склалися в Україні, інвестувати в економіку держави дуже складно.
Світовий економічний форум опублікував черговий «Світовий звіт з
конкурентоспроможності 2013-2014», в якому Україна опустилась на 11
позицій і перемістилася на 84позиціюсеред 148 країн [2].
Ситуація, яка існує не тільки створює серйозну політичну й військову
кризу для України, але також піднімає важливі питання про безпеку
іноземних інвестицій у постраждалих районах країни. Зокрема іноземні
інвестори мають сумніви з приводу того, наскільки їхні інвестиції в
Україну охороняються в час збройного конфлікту й військової окупації.
Отже,інвестиції залежать від інвестиційного клімату, що формується
сукупністю зовнішніх і внутрішніх факторів, які визначають доцільність
інвестування в економіку держави. Чинники, що формують інвестиційний
клімат, зокрема: воєнний, економічний та політичний - тісно
взаємопов’язані, а політична нестабільність та збройні конфлікти
визначають ризик інвестування: чим він більший, тим менша кількість
інвестицій. Аналіз інвестиційного клімату України демонструє негативний
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вплив російської агресії на економічну ситуацію, яка визначає залучення
інвестицій у державу. Поглиблення економічної кризи, викликаної
збройними заворушеннями, призводить до довготривалої нестабільності,
що відіграє вирішальну роль у зриві потоку інвестицій в українську
економіку.
Література
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Smygur Vitaliy,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
WYBRANE BANKOWE ZAGRANICZNE PRODUKTY
ROZLICZENIOWE DLA PRZEDSIĘBIORCY
Z wejściem Polski do stref UE bardzo mocno wzrosły powiązania rynków
polskich produktów z rynkami zagranicznymi, czyli dość mocno rozwinął się
handel zagraniczny. W związku z tym zwiększyła się rola banków w operacjach
zagranicznych z ich rozszerzoną ofertą bankowych produktów rozliczeniowych
niezbędnych przy takiego rodzaju wymianach.
Celem danej pracy jest przedstawienie wybranych międzynarodowych
produktów rozliczeniowych oferowanych przez banki dla przedsiębiorcy.
Rozliczenia międzynarodowe to – regulowania należności i zobowiązań
pieniężnych z tytułu obrotu handlowego, usługowego, kapitałowego i świadczeń
jednostronnych, powstałych między podmiotami znajdującymi się w różnych
krajach[1, s.17].
Na podstawie art. 63 Prawa bankowego, można wyróżnić dwa sposoby
realizacji płatności, a mianowicie: rozliczenia pieniężne oraz niepieniężne.
Rozliczenia pieniężne – to rozliczenia które są najczęściej dokonywane w
gotowce lub w dewizach (czeki, weksle, polecenia wypłaty). W handlu
zagranicznym rozliczenia gotówkowe, bez pośrednictwa banku, są dokonywane
tylko prawa dewizowego. Ale najczęściej transakcje takiego typu dotyczą
banku, bo klient zazwyczaj kupuje lub sprzedaje waluty pochodzące z tych
transakcji za pośrednictwem swojego rachunku bankowego.
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Rozliczeniach niepieniężne – to rozliczenia dokonywane bez bezpośredniej
wymiany gotówki pomiędzy podmiotami dokonującymi między sobą sprzedaży
produktów lub usług[ 2, Art.63].
Często spotykanymi typami transakcji niepieniężnych są transakcje
zakupów wzajemnych. Transakcje wzajemnych zakupów polegają na zawarciu
dwóch kontraktów kupna-sprzedaży które są zawierane jednocześnie i
powodujące niezależne rozliczenia dwustronne.
Jest to jedna z najczęściej stosowanych forma rozliczeń zagranicznych
która polega na zleceniu bankowi przez importera lub jego bank dokonania
przelewu albo wypłacenia na jego konto określonej kwoty pieniężnej. W
rozliczeniach międzynarodowych polecenie wypłaty jest realizowane przez bank
krajowy za pośrednictwem zagranicznego banku korespondenta.
Rozróżnia się 3 sposoby realizacji poleceń wypłaty:
- wypłata gotówki – taka forma jest stosowana tylko do wypłat na rzecz
osób fizycznych,
-doręczenie czeku beneficjentowi – występuje w sytuacjach, gdy bankowi
nie zostało wskazane konto bankowe beneficjenta,
-przelew należności na konto odbiorcy w określonym banku – jest uważany
za najłatwiejszy, najszybszy a także najtańszy sposób wykonania polecenia
wypłaty w obrotach zagranicznych.
Dla polskiego importera, polecenie wypłaty ma swoje korzyści przy
regulowania należności za towar w sytuacji gdy następuje po jego otrzymaniu.
To sprawia że ryzyko związane z otrzymaniem towarów o zlej jakości
sprowadza się do minimum. Ale ze względu na znaczną niepewnością co do
wypłacalności małych i średnich
polskich przedsiębiorstw, zagraniczni
kontrahenci bardzo rzadko godzą na takie warunki i najczęściej żądają zapłaty
przed dostarczeniem towaru, co z punktu widzenia importera oznacza przedpłatę
[3, s.6].
Tradycyjnie akredytywa dokumentowa jest uznawana jako forma zbliżona
do poręczenia i gwarancji przedstawiająca przez siebie sposób rozliczeń
stosowany jednocześnie w transakcjach krajowych jak i zagranicznych. Zgodnie
art. 85 ustawy prawa bankowego akredytywa dokumentowa jest rozumiana jako
zobowiązanie się banku na podstawie zlecenia klienta do dokonania zapłaty
beneficjentowi (osobie trzeciej) i jako dokument musi w szczególności
zawierać: nazwę i adres zleceniodawcy i beneficjenta, kwotę i walutę
akredytywy, termin ważności akredytywy oraz opis dokumentów, po których
przedstawieniu beneficjent jest uprawniony do żądania wypłaty w ramach
akredytywy. Najczęściej wymagane dokumenty to faktury i rachunki,
dokumenty związane z opłatą celną, list przewozowy, dowód na ubezpieczenie
przewozu oraz dodatkowe dokumenty w zależności od rodzaju transakcji . Ze
względu na to że akredytywa stanowi uwarunkowaną formą płatności, to
zgodnie prawa bankowego aby beneficjent mógł otrzymać zapłatę niezbędnym
warunkiem jest spełnienie wszystkich postanowień zawartych w tym
dokumencie. [4, s.330-332]
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Warunkiem realizacji funkcji gospodarczych i społecznych przez małe i
średnie przedsiębiorstwa jest rozwój tych podmiotów gospodarczych. Na drodze
postępu napotykają one jednak na różnego rodzaju bariery, w tym bariery
finansowe. W ostatnich latach banki kierują oraz wciąż wzbogacają ofertę
produktów skierowanych bezpośrednio do małych i średnich przedsiębiorstw,
uwzględniającą możliwości i specyficzne potrzeby tej kategorii podmiotów.
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5. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ
В ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ

Бабінська С. Я.,
аспірант,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Загородній А.Г.,
к.е.н., професор кафедри обліку та аналізу
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
ІНФОРМАЦІЇ У ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Значення та роль інформації у процесі діяльності підприємства
постійно зростає, оскільки її використовують у всіх процесах, які
відбуваються на підприємстві і є основним фактором та ресурсом його
діяльності. Інформація при вирішенні певних завдань не вичерпує себе, на
відміну від інших активів, тобто її можна використовувати одночасно для
вирішення декількох завдань.
Однією із функцій реалізацію якої забезпечує на підприємстві
інформація є інноваційна. Ця функція сприяє розвитку науково-технічного
прогресу, допомагаючи на основі набутого досвіду формувати та
впроваджувати прогресивні рішення [1, с. 30-31].
До інформації щодо інноваційної діяльності підприємства відносять
інформацію про ринок на якому функціонує підприємство, споживачів,
посередників, постачальників, конкурентів, про політику уряду, організацію
збуту, про рекламну діяльність, технологічні процеси на підприємстві,
організацію розробки нового продукту, про персонал, основні та оборотні
засоби, про структуру управління, діяльність інноваційних підрозділів на
підприємстві, виробництво та витрати, виручку від реалізації та прибуток
тощо. Слід також зазначити, що така інформація відноситься як до
зовнішніх, так і до внутрішніх процесів, які відбуваються на підприємстві.
Дослідження інформаційних мотивів, на які орієнтуються менеджери
крупних компаній із середніми продажами від 25 млн. USD із Європи,
США, Канади, Австралії і Нової Зеландії при прийнятті ними рішень
відносно стратегічного розвитку фірми, показали наступні результати:
- 13% фірм із вибірки, плануючи власний розвиток, використовують
в основному інформацію про конкурентів;
- 30,5% фірм використовують для прийняття рішень інформацію про
споживачів;
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- 15,5% фірм використовують дані як про споживачів, так і про
конкурентів;
- інші фірми (41%) не використовують ні ту, ні іншу інформацію,
тому їх віднесли до групи самоорієнтованих [1, с. 103].
Процедуру опрацювання інформації щодо інноваційної діяльності
можна зобразити у вигляді алгоритму (рис. 1) [2].
Визначення джерел інформації

Нагромадження інформації
Перевірка достовірності нагромадженої
інформації

Фільтрація джерел (І етап трансформації )

Систематизація трансформації інформації
Перевірка актуальності та своєчасності
трансформованої інформації
Перевірка точності інформації (ІІ етап
трансформації)
Застосування трансформованої інформації
для генерування ідей
Рис. 1 Схема алгоритму опрацювання інформації щодо інноваційної
діяльності
Отже, інформація у процесі діяльності підприємства дає змогу значно
покращити показники діяльності підприємства та отримати дані, які
необхідні для його управління.
Література
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видавець Олег Зень, 2008. – 456 с. 2. Кревенс Д. Стратегический
маркетинг, 6-е издание: пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс»,
2003. – 752 с.

Боцман Ю.С.,
студ. гр. МЕ-32,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Станасюк Н.С.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Аудиторська діяльність швидкими темпами вдосконалюється,
розробляє нові методи та засоби для більш ефективного проведення
перевірок. В сучасний час новітніх технологій та розробок нічого не стоїть
на місці і аудитори повинні використовувати нові інструменти для своєї
діяльності. На даний час спостерігається тенденція, використання різної
комп’ютерної техніки та програм, що дозволяють швидше обробляти
інформацію. Тому більшість аудиторів почали задумуватися, чи
використовувати сучасні засоби в своїй роботі,чи все ж таки залишитися
вірними своїм старим, відпрацьованим методам.
Необхідно зауважити, що облікові системи, які застосовують у
комп'ютерному середовищі, сприяють проведенню аудиторських перевірок
із використанням їх у комп'ютерній мережі клієнтів. Такий прийом
методики аудиту із застосуванням комп'ютерів відомий під назвою
"CAATs-Computer — Assisted Audit Techniques"[1, c. 120].
Про необхідність використання комп’ютера в аудиті йдеться у
нормативі №30 "Використання комп'ютерів в аудиті" Національних
нормативів аудиту в Україні [2], МСА № 401 “Аудит у середовищі
комп’ютерних інформаційних систем"[3].
Для здійснення операцій, аудитору потрібна не тільки комп’ютерна
техніка, але і програмне забезпечення, за допомогою якого аудитор
здійснює аналіз даних більш ефективніше.
Проте програмне забезпечення має ряд суттєвих недоліків, серед яких:
- присутня недовіра аудиторів (зі стажем роботи більше 20 років) до
різних новинок та комп’ютерних технологій;
- жорстка методика аудиторської перевірки, що не може враховувати
специфіку діяльності кожного підприємства, досвід і вміння аудитора;
- відсутність можливостей оновлень конфігурацій програм у зв’язку з
постійними змінами законодавства, яке регламентує методику
бухгалтерського та податкового обліку;
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- висока вартість програмних продуктів, що значно перевищує
корисний ефект від їх використання.
низький рівень розвитку аудиторського ринку, викликаний
незначним періодом його становлення.
Але попри всі ці недоліки, аудитори змушені використовувати та
застосовувати сучасні методи проведення аудиту. Тому для того, щоб мати
пріоритет серед конкурентів на ринку аудиторських послуг, потрібно
пристосовуватись до сучасних вимог.
Дослідивши різні види програмного забезпечення для здійснення
аудиту, було вибрано самі оптимальні і найбільш відповідні програми.
На нашу думку, особливої уваги заслуговують наступні програмні
продукти:
1.
ЭкспрессАудит: ПРОФ 3.0: можливість розроблення загального
плану та програми аудиту; розподіл об’єктів аудиту за виконавцями;
створення робочої документації аудиту; збирання, систематизація й
обробка результатів аудиторської перевірки; формування звітної
документації за результатами аудиту; зберігання результатів аудиторських
перевірок;
2.
AuditXPКомплекс Аудит вер.2009 : пропонує оригінальну
методику проведення аудиту, що містить вбудовані алгоритми розрахунків,
планування, формування та аналізу; включає методику контролю якості
аудиторської перевірки; надає можливість автономної роботи аудиторам на
переносних комп’ютерах;
3.
Pervasive Audit Master 6.3 20 USER SERVER: дозволяє
підприємству використовувати свою власну методологію; можливість
адаптувати кожну процедуру по вступній частині та тексту, але лише один
раз; дає змогу узагальнити виявлені порушення і на їх основі підготувати
альтернативну звітність; реалізовано можливість опису аудиторських
ризиків [4, c.585.].
На сьогоднішній день існує багато можливостей для вдосконалення
роботи аудитора. Вже є широкий вибір різної техніки та комп’ютерних
програм, що дозволяють більш ефективніше проводити аудиторські
перевірки. Отож підприємствам треба використовувати сучасні методи та
засоби для здійснення своєї діяльності, та вкладати інвестиції як
матеріальні, так і не матеріальні для розроблення нових технологій
проведення аудиту. Українські аудиторські фірми повинні використовувати
різні програми в своїй діяльності для того, щоб ефективніше здійснювати
перевірки та мати конкурентні переваги на закордонних ринках.
Література
1. Ільїна С.Б. Основи аудиту: навч. посібник / С.Б. Ільїна. – Київ:
Кондор, 2009. – 378 c. 2. Норматив №30 "Використання комп'ютерів в
аудиті" / Національні нормативи аудиту [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: www.uazakon.com. 3. МСА № 401 “Аудит у середовищі
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комп’ютерних інформаційних систем” / Стандарти аудиту та етики
Міжнародної федерації бухгалтерів. – К.: ТзОВ “Парітет-Інформ”,2003.
– 1015 с. 4. Бойко Н.М. Порівняльна оцінка та вибір програмних продуктів
аудиту реальних інвестицій / Н.М. Бойко // Менеджмент та
підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку :
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №
647. - С.581-587
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Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Гринів Т.Т.
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ КОНТРОЛІНГУ В
ІНФОРМАЦІЙНИХ УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМАХ
В економічних умовах з високим рівнем конкуренції, динаміки
зовнішнього середовища та науково-технічного прогресу важливим є
уникнення кризових явищ у системі управління. Зважаючи на великий
потік зовнішньої і внутрішньої інформації виникає складність її
оперативного опрацювання. А прийняття оптимального рішення не може
не базуватись на достовірній та оперативній релевантній інформації і
напрацюванні альтернатив. Тому можна стверджувати, що процес
управління підприємством у сучасних умовах потребує дедалі більшої
оперативності. Тому використання інформаційних управляючих систем є
одним із важливих важелів розвитку бізнесу.
Розглядаючи контролінг як постачальника інформації для керівництва
про поточний стан справ підприємства або як інструментарій для
прогнозування наслідків змін у зовнішньому чи внутрішньому середовищі,
– можна виокремити його головну роль – слугувати інформаційноаналітичною підтримкою прийняття рішень в управлінні.
Система контролінгу на підприємстві повинна удосконалювати
систему інформаційних потоків, організовувати алгоритми проходження
документів, автоматизуючи передачу інформації.
У межах роботи із впровадження системи контролінгу відбувається
перебудова й оптимізація всієї системи інформаційних потоків (усього
економічного документообігу) на підприємстві. Цей процес виходить за
рамки контролінгу, але на практиці ним займатись доводиться для
досягнення бажаного результату в системі контролінгу. [1, с.250]

233

Оптимізація має на меті виправити виявлені недоліки, серед яких
найчастіше трапляються: дублювання інформації, необхідність уточнень та
недостатня відповідність реальним потребам управлінця.
Контролінг на сьогодні представляє собою один із найкращих
систематизаторів масштабних потоків інформації, зокрема, економічної, в
межах підприємств з метою координації приймаючих управлінських
рішень. Відповідно до складових систем контролінгу можна виокремити
його головні функції (рис. 1).

Рис. 1. Контролінг у системі управління підприємством
Як результат, служба контролінгу продукує важливу інформацію для
визначення стратегії і планування майбутніх процесів результатів
діяльності підприємства, і відіграє ключову роль у зниженні
суб’єктивності в процесі прийняття управлінських рішень. Також,
контролінг дає можливість уникнути неузгодженості при прийнятті
управлінських рішень і дозволяє своєчасно виявити прихований потенціал
у системі управління.
Для оцінювання економічної ефективності впровадження системи
контролінгу необхідно чітко виокремити позицію виміру, так як
оцінювання може мати як якісний (монетарні та немонетарні оцінки) так і
якісний вимір (експертні оцінки).
Економічна доцільність або ефект від інтеграції контролінгу в
інформаційну управляючу систему полягає у забезпеченні підтримки
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розробки альтернативних підходів при здійсненні оперативного і
стратегічного управління процесами досягнення кінцевої мети.
В результаті впровадження контролінгу на сучасних підприємствах
багато суб’єктів господарювання укріплюють свої позиції на ринку,
розширюють сектор реалізації продукції, що веде до стабілізації
вітчизняної економіки.
Література
1. Маркіна І. А. Контролінг для менеджерів: навч. посіб. / І. А.
Маркіна, О. М. Таран-Лала, М. В. Гунченко – К.: Центр учбової
літератури, 2013. – 304 с.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
СУЧАСНОМУ УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ
Загальновідомим є те, що сучасний управлінський облік і звітність
охоплюють всі центри відповідальності ведення ефективного бізнесу.
Управлінський облік носить всеохоплюючий характер, учасниками якого
виступають працівники різних рівнів – фінансовий директор, менеджери
різних рівнів, начальник відділу кадрів, тощо. Саме тому, сучасне
управління вимагає впровадження інтегрованих систем управління
бізнесом, що безпосередньо пов’язане з впровадженням розвинутих
інформаційних технологій.
Оцінка сучасного стану досліджень в сфері використання
інформаційних технологій підтримки обліку підприємств показала, що на
сьогодні така проблематика викликає значний інтерес серед науковців та
практиків. Забезпечення інформаційними технологіями в обліковому
процесі досліджено такими науковцями як М. М. Бенько [1], Я. А.
Гончарук [2], С.В. Івахненоков [3], Е. Л. Шуремов [4], В.Д. Шківр [5] та
інші.
Еволюція інформаційних систем в управлінні підприємством пройшла
декілька етапів: від простих систем опрацювання даних до інтегрованих
систем, побудованих на сучасній апаратній та програмній базі.
На рис. 1 показані тенденції розвитку інформаційних систем ведення
обліку та управління підприємством.

235

Становлення систем управління почалося з автоматизації окремих
бізнес-процесів підприємства, таких як управління персоналом,
бухгалтерією, торгівлею, складом та ін. Інформаційні системи наступного
покоління автоматизували всі або майже всіх бізнес-процеси підприємства.
Це інтегровані корпоративні інформаційні системи, ERP-системи.
Наступним етапом розвитку інформаційних систем управління
підприємством є розробка і впровадження аналітичних інформаційних
систем, систем бізнес-аналітики (BI - Business Intelligence). Потім стали
застосовуватися інформаційні системи управління бізнес-процесами
підприємства (ВРМ-системи).
Останнім часом почали впроваджуватися сучасні аналітичні системи,
призначені
для
вирішення
завдань
оперативного
управління
підприємством на основі даних реального часу. До корпоративних
інтегрованим інформаційним системам нового покоління належать
системи на базі сервісно-орієнтованих технологій.
Саме тому, основні вимоги до сучасних інформаційних технологій
ведення обліку та управління підприємством є: забезпечення
інформаційної взаємодії всіх учасників бізнес-процесів; підвищення
швидкості обробки первинних документів та формування управлінської
звітності довільної форми для менеджерів різних рівнів; аналіз отриманої
інформації для прийняття ефективних рішень з оптимізації використання
наявних ресурсів, удосконалення алгоритмів функціонування бізнесу.
Література
1. Бенько М. М. Новітні інформаційні технології в бухгалтерському
обліку / М. М. Бенько // Вісн. Львівської комерційної акад.: зб. наук. пр.
Сер. економічна. –2011. – Вип. 35. – С. 29–33. 2. Гончарук Я.А., Марушко
Н.С., Лозовицький Д.С. Інформаційні системи і технології в обліку: навч.
посібник / Я.А. Гончарук., Н.С. Марушко, Д.С. Лозовицький, Г.М. Воляник.Львів: «Магнолія 2006», 2014. – 400 с. 3. Івахненков С.В. Інформаційні
технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб., 4те вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2008. 4. Харитонов С.А., Чистов Д.В.,
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Шуремов Е.Л. Информационные системи бухгалтерського учета: учебное
пособие / С.А. Харитонов, Д.В. Чистов, Е.Л. Шуремов. – М. ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2010. -160с. 5. Шквір В. Д., Загородній А. Г., Височан О. С.
Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: підручник/ В.Д.
Шквір, А. Г. Загородній, О.С. Височан. – Львів:Видавництво Львівської
політехніки, 2012.- 400 с.
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ОБЛІК ПДВ В УМОВАХ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
Податок на додану вартість є непрямим загальнодержавним і
основним бюджетоутворюючим податком. На сучасному етапі частка ПДВ
в структурі податкових надходжень Державного бюджету України складає
близько 50 %.
З 1 січня 2015 року запроваджена система електронного
адміністрування податку на додану вартість, що організована на
центральному рівні ДФС, яка забезпечує автоматичний облік в розрізі
платників податку:
– сум податку, що містяться у виданих та отриманих податкових
накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та
розрахунках коригування до них;
– сум податку, сплачених платниками при ввезенні товарів на митну
територію України;
–сум поповнення та залишку коштів на рахунках в системі
електронного адміністрування ПДВ;
– суми податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові
накладні в ЄРПН.
Система електронного адміністрування ПДВ не вносить кардинальних
змін до загальних принципів справляння ПДВ, затверджених Податковим
кодексом України.
При здійсненні операцій з постачання товарів чи послуг платник
податку-продавець товарів чи послуг зобов'язаний в установлені терміни
скласти податкову накладну, зареєструвати її в єдиному реєстрі
податкових накладних та надати покупцю за його вимогою. Така накладна,
є для покупця таких товарів чи послуг підставою для нарахування сум
податку, що відносяться до податкового кредиту.
Податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові
накладні, складені за операціями з постачання товарів чи послуг, які
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звільнені від оподаткування, теж підлягають реєстрації в ЄРПН [1].
Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та
розрахунку коригування до ЄРПН є квитанція в електронному вигляді.
Датою та часом надання податкової накладної чи розрахунку
коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої
влади, є дата та час, зафіксовані у квитанції. Якщо надіслані податкові
накладні або розрахунки коригування містять помилки, то протягом
операційного дня продавцю/покупцю надсилається квитанція в
електронному вигляді про неприйняття їх із зазначенням причин.
Реєстрація податкових накладних або розрахунків коригування до
податкових накладних у ЄРПН здійснюється не пізніше п'ятнадцяти
календарних днів, наступних за датою їх складання [2].
Електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ це рахунок, відкритий платнику податку в Державному казначействі, на
який платником перераховуються кошти з власного поточного рахунку в
сумах, необхідних для збільшення розміру суми, на яку платник податку
має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки
коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в
ЄРПН, а також у сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгоджених
податкових зобов'язань з цього податку [3]. Тобто, це гривневий рахунок,
який суттєво відрізняється від банківських рахунків підприємства, для
фіксації даних для яких застосовують синтетичний рахунок 31 «Рахунки в
банках». Для відображення коштів на електронному рахунку у системі
електронного адміністрування ПДВ доцільно відкрити субрахунок 336
«Спеціальний рахунок з ПДВ».
Основні підприємницькі ризики при введенні системи електронного
адміністрування ПДВ є: неможлива видача податкових накладних без
попередньої оплати ПДВ або попередньої виписки податкової накладної на
купівлю реального товару/послуги; платник вимушений буде
контролювати отримання і видачу податкових накладних і самостійно
реєструвати їх в ЄРПН. Окрім того, що електронне адміністрування є
зручним та скорочує затрату часу, система мінімізує участь працівників
податкової інспекції, чим забезпечує об’єктивність та неупередженість у
процесі бюджетного відшкодування. Для держави суттєвими перевагами є:
підвищення рівня надходження податку до бюджету та скорочення обсягу
тіньової економіки в країні.
Література
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Науковий керівник – Рябкова О.В.,
асистент кафедри обліку та аналізу
ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ ТА ЇХ ОБЛІК В УКРАЇНІ
Стрімкий розвиток технології зумовлює постійне вдосконалення
фінансового ринку. Зараз вони відіграють далеко не останню роль у
економіці нашої країни і з кожним роком набувають більшої популярності.
Поява новітніх способів розрахунку зумовлюють необхідність у
вдосконаленні нормативних законів і зокрема бухгалтерського обліку.
Відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні"електронні гроші – одиниці вартості, які зберігаються на
електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами,
ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням цієї особи, що
виконується в готівковій або безготівковій формі [2]. Відповідно до
визначення хибним є ототожненняелектронних грошейз безготівковими.
Для того щоб розпочати роботу з електронними грошима достатньо
створити елеронний гаманець в одній із платіжних Інтернет систем. Є
широкий вибір електронних платіжних систем: WebMoney Transfer,
Інтернет.Гроші, VkrMoney, RBKMoney, Яндекс.Гроші, QJWI, E-gold.
Відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні" випуск електронних грошей в Україні мають право
здійснювати лише банкиі лише в гривнях. Сума електронних грошей на
електронному пристрої, не повинна перевищувати 14000 гривень.
Користувачі мають право використовувати електронні гроші для
здійснення розрахунків в сумі до 62 000 гривень протягом календарного
року [3].Для суб'єктів господарювання, які приймають від користувачів
електронні гроші як оплату платежу за товари, роботи, послуги, не
встановлено обмежень щодо суми електронних грошей, яка може
перебувати на електронному пристрої.Якщо суб'єкт господарювання
приймає електронні гроші як оплату за товари, роботи, послуги і є
одночасно користувачем, банк-емітент має розділити функції цього
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суб'єкта господарювання і відкрити йому окремі електронні гаманці:як
торговцю - для приймання електронних грошей від користувачів як оплату
за товари, роботи, послуги таяк користувачу - для купівлі електронних
грошей і здійснення оплати господарських, виробничих потреб.
Електронні гроші беруть участь як у національних операціях так і на
міжнародних ринках, де розрахунки з постачальниками ведуться у
іноземних валютах. На цьому етапі й починаються складнощі з
конвертацією валюти з національної в іноземну і виникають втрати при
виведенні та обміні іноземної валюти в національну.
Облік електронних грошей введеться на субрахунку – 335 «електронні
гроші, номіновані в національній валюті».На субрахунку відображаються
операції з електронними грошима, які здійснюються комерційними
агентами та користувачами, відповідно до нормативно-правових актів
Національного банку України та правил використання електронних
грошей, узгоджених з Національним банком України[4].Цей субрахунок
входить до синтетичного рахунку 33 "Інші кошти", який не кореспондує з
рахунками другого та четвертого класу, а також з рахунком 64, тому не
можливо відображати операції з нарахування податків. Продавці, які
здійснюють торгівлю за електронні гроші, сплачують податки з поточного
рахунку відповідно до вимог законодавства.Слід відмітити, що фізичні
особи - платники єдиного податку, що використовують у своїй діяльності
електронні гроші, то вони зобов'язані сплачувати податок за ставкою 15%
як такі, що застосовують інший спосіб розрахунків.
Більшого поширення набувають електронні гроші, і все актуальнішим
стає питання забезпечення нормативної бази та бухгалтерського обліку.
Введення нового рахунку 335 "Електронні гроші, номіновані в
національній валюті" є позитивним моментом, та не врегулювало всіх
суперечностей. Оскільки електронні гроші часто виходять за межі
національного ринку, доцільним було б увести рахунок 336 "Електронні
гроші, номіновані в іноземній валюті" для відображення інформації про
рух грошових коштів у іноземній валюті та врегулювати це питання на
законодавчому рівні. Нормативна база бухгалтерського обліку не
досконала, але все ж механізм для функціонування електронних грошей в
Україні вже запущений.
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ У СФЕРІ ЗЕД
Сьогодні в Україні гостро відчувається потреба у фахівцях високого
рівня для управління компанією в умовах жорсткої конкуренції. Їх роль
особливо значима в такій сфері, як зовнішньоекономічна діяльність,
зокрема в контексті впровадження передових інформаційних технологій.
Управління сучасним підприємством в умовах ринкової економіки є
складним процесом, що охоплює вибір і реалізацію певного набору
управлінських впливів на поточних часових відрізках з метою вирішення
стратегічного завдання забезпечення його стабільного фінансового та
соціально-економічного розвитку. Інформаційні технології, які досягли в
останнє десятиліття нового якісного рівня, значною мірою розширюють
можливості ефективного управління, оскільки надають у розпорядження
менеджерів з ЗЕД, фінансистів, маркетологів, керівників виробництва усіх
рангів новітні методи обробки та аналізу економічної інформації,
необхідної для прийняття рішень.
З розвитком сучасних інформаційних систем і мережевих технологій
будь-який учасник ЗЕД отримує нові можливості, пов'язані зі зберіганням і
передачею комерційної інформації, що виникає в процесі підготовки і
проведення зовнішньоторговельної угоди. При цьому крім безпосередніх
учасників угоди (покупець і продавець, вантажовідправник, перевізник і
вантажоодержувач й т.д.) відбувається обмін інформацією між безліччю
інших учасників, так чи інакше пов'язаних з ходом всього процесу угоди.
Великий обсяг переданої інформації, низька швидкість передачі й ризики,
пов'язані з недосконалими способами паперового документообігу,
небажані витрати – ці та багато інших фактори призводять учасників ЗЕД
до необхідності перелаштовуватись на міжнародні стандарти ведення
бізнесу і все більш активно використовувати сучасні інформаційні
технології, зокрема CALS-системи.
Метою використання CALS-систем (англ. Continuous Acquisition and
Lifecycle Support — безперервна інформаційна підтримка поставок і
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життєвого циклу виробів) є прискорення виведення на ринок нових зразків
продукції, скорочення витрат на розробку, проектування і виробництво,
скорочення «вартості володіння» (тобто сукупності витрат на підтримку в
працездатному стані) та покращення якості на всіх стадіях життєвого
циклу.
Крім того CALS-технології забезпечують легкість поширення
передових проектних рішень, можливість багаторазового відтворення
частин проекту в нових розробках та ін.
До ключових сфер CALS у сфері ЗЕД на сьогодні можна віднести:
реінжиніринг та управління проектами, паралельне проектування,
віртуальне підприємство, електронний обмін даними, розподілені системи
підтримки прийняття рішень, інтегрована логістична підтримка,
багатокористувацькі бази даних, міжнародні стандарти.
Технології, стандарти і програмно-технічні засоби CALS як
інструменту організації та інформаційної підтримки всіх учасників
створення, виробництва продукту та користування ним, забезпечують в
основному підвищення ефективності діяльності за рахунок прискорення
процесів дослідження і розробки продукції; скорочення витрат у процесах
виробництва та експлуатації продукції; планування і управління багатьма
підприємствами, які беруть участь в життєвому циклі продукції,
розширення і вдосконалення коопераційних зв'язків (електронний бізнес).
Використання CALS-технологій дозволяє підприємствам покращити
економічні показники, зокрема:
 скорочення витрат і трудомісткості процесів технічної підготовки і
освоєння виробництва нових виробів;
 скорочення термінів виведення на зовнішній ринок нових
конкурентоспроможних виробів;
 скорочення браку і витрат, пов'язаних з внесенням змін в
конструкцію;
 збільшення обсягів продажів виробів, забезпечених електронної
технічною документацією (зокрема, експлуатаційної), складеної відповідно
до вимог міжнародних стандартів;
 скорочення витрат на експлуатацію, обслуговування і ремонт
виробів ("витрат на володіння"), які для складної наукомісткої продукції
підчас дорівнюють або перевищують витрати на її закупівлю.
Застосування комп'ютерної обробки інформації та інформаційнокомунікаційних систем для передачі даних дозволяє отримати значний
виграш в точності, швидкості, надійності та ефективності документообігу
і, в кінцевому результаті, виграш в ефективності комерційної угоди. Адже
будь-який учасник ЗЕД повинен мати уявлення про поточний стан і
перспективи розвитку нових технологій і вміти застосовувати ці технології
у своїй повсякденній практичній діяльності.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВИХ
ПРОЦЕСІВ У ВІДДІЛЕННЯХ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ УДППЗ
«УКРПОШТА»
Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» –
одне з найбільш потужних та динамічних суб’єктів господарювання
державної сфери, яке об’єднує понад 14 тис. поштових відділень по всій
території країни та є місцем роботи для більш ніж 98 тис. працівників.
У сучасних ринкових відносинах важливим аспектом у діяльності
кожного суб’єкта господарювання є організація автоматизованого
бухгалтерського обліку. Що стосується об’єктів поштового зв’язку, то тут
використовують кілька автоматизованих програм для ведення
бухгалтерського обліку (рис.1).
Автоматизовані системи бухгалтерського
обліку відділень поштового зв’язку
УДППЗ “Укрпошта”

ФІНАНСОВЕ
УПРАВЛІННЯ

САР

КЛІЄНТ-БАНК

TELNET

Рис.1. Автоматизовані системи бухгалтерського обліку відділень
поштового зв’язку УДППЗ “Укрпошта”
Програма “Telnet” стосується в основному обліку розрахунків із
заробітної плати. Працівник відділу виконання бюджету та організації
праці заносить в базу програми штатний розпис усіх працівників пошти. У
свою чергу, працівники відділу з укомплектації кадрів вносять зміни в
штатний розпис через цю ж програму (прийом, звільнення, відпустки
тощо). За допомогою електронного взаємообміну даних інформація про
зміни у програмі “Telnet” відображається у працівника відділу бухгалтерії,
на якого покладено обов’язки з розрахунків оплати праці. Ця програма
полегшує роботу в аспекті документування, оскільки працівнику відділу
бухгалтерії не потрібно використовувати всі документи, які стосуються
того чи іншого працівника пошти, для нарахування заробітної плати.
Програма “САР” призначена для ведення обліку розрахунків із
банками. САР (Certified Accounting Practitioner) призначена для
розрахунків відділень поштового зв’язку і УДППЗ “Укрпошта”. У цій
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програмі проводиться відрахування з доходу об’єктів поштового зв’язку за
всі послуги сторонніх організацій (електро-, водопостачання, інші
комунальні послуги). Вся сума відрахувань за допомогою електронного
взаємообміну даних відображається в Генеральній дирекції, яка проводить
звірку сум і затверджує, якщо вся інформація достовірна. Після цього
через систему “Клієнт-Банк” відділення мають право сплатити відповідну
суму на користь організацій (кредиторів).
У системі “Клієнт-Банк” відображається вся інформація про
розрахунки з юридичними особами в розрізі підпорядкованих відділенням
підрозділів. Щодня до відділень підрозділи надсилають спеціальні звіти
про оплату комунальних та інших послуг населення. Інформацію із звітів
заносять у “Фінансове управління”. В кінці кожного місяця формують
зведений реєстр по всіх об’єктах, які підпорядковані відділенням.
Основною програмою, в якій зосереджена інформація про всі
господарські операції відділень та їх структурних підрозділів є “Фінансове
управління”. Ця програма зв’язана з іншими програмами пошти, а також із
Львівською та Генеральною дирекціями УДППЗ “Укрпошта”. У цій
програмі також ведеться податковий облік.
Переваги автоматизації обліку полягає в тому, що при веденні
бухгалтерського обліку вручну можливі різноманітні, в тому числі
арифметичні помилки. Уникнути багатьох помилок та впорядкувати
звітність бухгалтерові допоможе автоматизація бухгалтерського обліку.
Недоліком автоматизації бухгалтерського обліку є моральне та
фізичне старіння технічних засобів ведення обліку на підприємствах.
Проаналізувавши стан і ефективність роботи інформаційного
забезпечення відділень поштового зв’язку УДППЗ «Укрпошта», варто
запропонувати керівництву підприємства внести певні зміни у його
структуру, а саме: зменшити кількість програм, які використовуються для
обліку господарських операцій. У роботі цих програм помітні певні
недоліки: запуск програм займає досить багато часу, що сповільнює роботу
працівника; програми часто можуть не «співпрацювати», тобто дані, які
передані однією програмою іншій через електронний взаємообмін, можуть
не «перейти» до призначеного місця, що змушує працівників вводити дані
вручну; деякі програми є застарілими, не модернізовані та не сприймають
сучасних операційних систем. Пошті варто перейти на більш сучасні
програми, наприклад, 1С «Бухгалтерія». Це у свою чергу призведе до
істотного покращення ефективності роботи підприємства.
Література
1. Telnet.org is a website with information and resources
on telnet applications and the telnet protocol [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : URL : http://freesoftware.com.ua/ftp-telnet-ssh/. – Назва з екрана. 2. The
major activities and programs the AICPA uses in the fulfillment of its mission
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
URL
:
http://www.aicpa.org/Pages/default.aspx. – Назва з екрана.
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Чередниченко М.І.,
аспірант,
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ТА ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙНИХ
ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Для досягнення ефективного управління системою операційних
витрат необхідна достовірна та своєчасна інформація про їх формування.
Важливу роль для забезпечення дієздатності такої інформаційної системи
аналізу виробничих витрат відіграє узгодженість інформаційних потреб
різних рівнів організаційної структури підприємства та її оцінка. На основі
інформації, яка потрапляє до апарату управління успішно здійснюється
аналіз, виробляється, формується та приймається управлінське рішення
стосовно операційних витрат, виконання якого аналізується та відповідно
на основі якого приймаються майбутні управлінські рішення. Відповідно,
процес інформаційного є безперервним і для ефективного виконання
поставлених завдань потрібно використовувати якісно організовану
інформаційну систему аналізу виробничих витрат.
Процес передачі та отримання інформаційного потоку можна схемою
(рис. 1).
Залучення інформаційних ресурсів
Постачальник
(джерело
інформації)

Передавач

Канал
зв'язку

Приймач

Одержувач
інформації

Рис. 1. Процес передачі та отримання інформаційного потоку
Для
ефективного
функціонування
підсистеми
залучення
інформаційних ресурсів необхідно:
 доручити окремим підрозділам підприємства збирати інформацію,
пов'язану із сферою операційної діяльності;
 уникати отримання інформації з неперевірених джерел;
 чітко обґрунтувати, яка інформація потрібна підприємству і
цілеспрямовано здійснювати дії для її отримання, а не навпаки отримувати значний масив інформації і шукати у ньому потрібну.
Для
ефективного
використання
інформаційних
ресурсів
обов'язковими діями є: присвоєння працівникам рівнів допуску до
інформації і чітке дотримання їх непорушності; передача конкретної
інформації лише тим, хто на основі неї робить висновки або приймає
рішення.
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Окрім побудови раціональної системи інформаційної забезпечення
аналізу операційних витрат, важливою є її оцінка. Рівень інформаційного
забезпечення деякі науковці пропонують оцінювати в трьох аспектах:
документального
забезпечення;
технологічного
забезпечення;
забезпечення управлінською інформацією [1, с. 305]. Крім того, необхідно
ретельно оцінювати якість інформаційного забезпечення процесу
управління, на основі обчислення низки показників, а саме: точності
інформації, повноти інформації, абсолютної і відносної значущості
інформації, вартості інформації, ефективності та оперативності інформації
тощо [2, с. 367-369]. Як зазначається в праці [3, с. 434] сьогодні менеджери
повинні знати, крім того, яка величина витрат підприємства і чому вона
така, ще й як її оптимізувати. Також варто враховувати, що якщо
змінюються потреби менеджерів в інформації, то доцільно змінювати й
процедури її отримання, аналізу і використання [4, с. 160]. Оптимізацію
інформаційного забезпечення різних рівнів управління підприємством
можна здійснювати на основі адресації даних за відповідними
одержувачами і встановлення способів її доставки [5, с. 422].
У сучасних умовах необхідно послідовно здійснювати заходи із
запровадження нових методів інформаційного забезпечення
і
використання накопиченого досвіду в роботі підприємств.
Важливого значення в набувають достовірність, своєчасність та
релевантність інформації для прийняття оперативних та стратегічних
рішень. Системність та якість інформації для прийняття управлінських
рішень першою чергою залежить від системи обліку витрат. Однак
системи обліку і контролю, які створені на більшості підприємств,
спрямовані здебільшого на зовнішніх користувачів інформації, і не містять
потрібних даних для системи управління.
Література
1. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів
комп’ютеризації: навчальний посібник / А.В. Катренко. - Львів: Новий
світ-2000, 2003. - 424с.; 2. Кіндрацька Л.М. Усправлінський аспект
бухгалтерського обліку в Україні / Л.М. Кіндрацька // Вісник Нац. ун-ту
“Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємсництво в Україні:
етапи становлення і проблеми розвитку”. -2007. - №577. – С.157-161; 3.
Керимов М. С. Система учета "Стандарт-кост" [Текст]: Лекция для
учета. - М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001. - 30
с.; 4. Клиланд Д., Кинг В. Системный анализ и целевое управление: учеб.
пособие / Д. Клиланд, В. Кинг; пер с англ. .-М.: «Советское радио», 2004.280с.; 5. Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Інформаційне забезпечення
управлінської діяльності підприємства: сутність поняття і особливості
оцінювання // Вісн. НУ "Львівська політехніка". - Львів. - 2005. - С. 302309.
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Шум М. С.,
студ. гр. БО-31,
Торговельно-економічний коледж КНТЕУ.
Науковий керівник – Клименко О. М.,
спеціаліст І категорії
СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ
Податок на подану вартість (ПДВ) є однiєю з форм унiверсальних
акцизiв, що набула свого розвитку в ХХ столiттi. На сьогоднi цей податок
становить вагому частку в доходах бюджетiв багатих європейських країн.
За своєю економiчною сутнiстю ПДВ є непрямим податком, де об’єктом
оподаткування є не дохід чи прибуток, а розмір витрат для кожного
конкретного споживача товару, роботи чи послуги. Тому цей податок у
соцiальному розумiннi вважається найнесправедливiшим.
ПДВ регламентується в розділом 5 «Податок на додану вартість»
Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI [1]. ПДВ
складається з двох складових:
1.
Податковий кредит (це сума, на яку платник податку має право
зменшити податкове зобов’язання за звітний період);
2.
Податкове зобов’язання (загальна сума податку, отримана або
нарахована платником у звітному періоді).
До бюджету платник перераховує суму ПДВ, яка є різницею між
податковим зобов’язанням та податковим кредитом.
2 серпня 2014 року Президентом України був підписаний Закон
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
інших законодавчих актів України», відповідно до якого з 1 липня 2015
року в системі електронного адміністрування ПДВ відбулися певні зміни:
1. Конструктивні зміни торкнулись граничної суми від здійснення
операцій з постачання товарів (послуг), що підлягають оподаткуванню,
змінивши її з 300 тис. грн. на 1 млн. грн.
2. Позитивні або від’ємні показники формули розрахунку суми ПДВ,
на яку платник податків має право зареєструвати податкові накладні та
розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних,
«обнуляються» станом на 03.08.2015 р. і розраховуються з цієї дати (п.
2001.3 ПКУ, п. 34 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ).
3. Скориговано умови надання податкових накладних (розрахунків)
коригування покупцеві (одержувачеві). Постачальник не повинен складати
два екземпляри податкової накладної в паперовому вигляді та надавати
один з них покупцеві, натомість він складає її в електронному вигляді та
обов’язково реєструє в Єдиному реєстрі податкових накладних і не надає
ніяких підтверджень покупцю.
4. Виключено деякі обов’язкові реквізити податкової накладної. Тепер
не надає права покупцеві на включення сум ПДВ до податкового кредиту:
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1) відсутність факту реєстрації платником-продавцем товарів
(послуг) податкових накладних в ЄРПН;
2)порушення порядку заповнення обов’язкових реквізитів податкової
накладної.
5. Якщо постачальник робить хоч би два постачання на місяць одному
покупцеві, він має повне право оформити зведену податкову накладну на
такі постачання у кінці місяця.
6. Продовжено строки реєстрації в ЄРПН податкових накладних, дата
складання яких припадає на період з 01.07.2015 р. по
30.09.2015р. включно . Зокрема, в зазначений період:
 податкові накладні, складені з 1 по 15 день (включно) місяця,
підлягають реєстрації в ЄРПН до останнього дня (включно) місяця, в
якому вони були складені;
 податкові накладні, складені з 16 по останній день (включно),
підлягають реєстрації в ЄРПН до 15 числа (включно) місяця, наступного за
місяцем, в якому вони були складені;
 автоматично збільшується розмір суми, на яку платник ПДВ має
право зареєструвати податкові накладні або розрахунки коригування в
ЄРПН, на суму середньомісячного розміру суми ПДВ, що задекларована
платником ПДВ до сплати до бюджету за останні 12 звітних (податкових)
місяців.
7. За порушення продавцем-платником ПДВ строку реєстрації в ЄРПН
податкових накладних або розрахунках коригування на строк до 15 днів,
застосовуватиметься штраф у розмірі 10 % від суми ПДВ.
8. Штрафи, передбачені п. 1201.1 ПКУ, не застосовують за порушення
строків реєстрації податкових накладних (розрахунків) коригування в
ЄРПН, складених до 01.10.2015 р.
9. Введено нові штрафи за завищення від’ємного значення сум ПДВ,
яке залишилося непогашеним станом на 01.07.2015 р. в декларації з
ПДВ [2].
Таким чином, за 2015 рік стосовно ПДВ відбулось багато змін, які
суттєво вплинули на його сплату та нарахування. Для забезпечення
нормальної роботи адміністрування платники ПДВ повинні надати
контролюючому органу інформацію про реквізити поточного рахунку, на
який має бути перерахована відповідна сума з електронного рахунку
такого платника. Для цього в Плані рахунків та інструкції до використання
Плану рахунків додали такі субрахунків, як 315 «Спеціальні рахунки в
національній валюті» та 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті».
Для контролюючих органів це зміни внесли значне полегшення:
зменшення витрачання часу, як на адміністрування ПДВ, так і на
проведення перевірок, складання висновків на бюджетне відшкодування,
тощо.
Однак, є деякі зауваження, що стосуються користі для платників
податків: згідно норм, існуючого на сьогоднішній день податкового
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законодавства, оподаткуванню підлягають операції по першій події
(постачання товарів (робіт, послуг) або отримання коштів), і платник
податків не повинен сплачувати грошові кошти при кожній такій операції.
Сподіваємось, що в подальшому ці зміни до Податкового кодексу Україні
будуть тільки вдосконалюватись як в теорії, так і на практиці.
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SOCIAL NETWORK: RISKS, THREATS AND ADVANTAGES
Social network – is a platform created for building social relationship on
the internet and exchange of information resources. People are using social
networks to communicate, entertain, and search information they are interested
in and so on. Social networks represent the source of information that is often
characterized as illegal. That source is a risk and threat to individual, society and
state. Threats to information expressed in violation of integrity, confidentiality,
fullness and availability of that information. Threat sources can be presented by
competitors, criminals, corruptionists, administrative and management bodies.
It is important to understand the role that networks can act in society and
how networks can influence a state economy. The role of social networks is
significant not only in the labor markets but also in other fields and can be both
positive and negative.
Table 1: Advantages and disadvantages of social networks

Advantages
Possibility to communicate

Disadvantages
An abundance of entertaining, superficial and
often unnecessary information

Provision of help during the learning process,
Use of social networks to organize
since social networks have links to the
surveillance performed by secret services, or
necessary literature, photo and video
simply by hackers
materials
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Language improvement
Cultural development
Information transfer

Loss of real communication skills
Involvement in criminal world
Negative effect on worker's productivity

Social networks produce an artificial sense of connection, making real
relationship weaker. Networks also motivate people to be more open about their
personal lives, that is to disclose important information about themselves. Social
networks reduce the productivity of workers, thus presenting a very distracting
element that deliver threat, and may cause irreparable harm to the company.
Sources of threats are pursuing the following objectives: introduction to
protected information, its modification based on their selfish purposes and
destruction to incur direct material damage. Illegal possession of confidential
information is possible through its disclosure by sources of information,
information leakage through technical means and unauthorized access to
protected information.
The amount of free time we spend online is growing rapidly as the number
of things we can do on the Internet. An hour on the Internet "is" 16.2 minutes
(25%) work - it turns out that a person loses about eight "official" days each
month. Social networks are taking away from 7 to 18 minutes per hour from a
person, which he could spend on the job. Such improper use of time has certain
economic losses (in fact, the employer pays the sitting of the employee on the
social network). According to some studies, this leads to a significant reduction
in the productivity of labor; to regain productivity after a break, you need more
than 20 minutes.
Networks have already penetrated deeply into our lives and continue to
gain popularity, more and more affecting all spheres of life. As in any fastgrowing segment, there are some tangible issues, such as a waste of time in the
workplace that leads to loss of profit, threat to users' personal data and the
division of social groups. Networks unite the society, but also pose a greater
threat. Many differences in the society are a source of conflict and by the
instantaneous dissemination of information across the network, these conflicts
are formed faster than ever before. Human security, public safety and state
security are interdependent: one cannot be achieved by ignoring the interests of
others.
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PROBLEMY I PERSPEKTYWY SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I
TECHNOLOGII W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI
Zachodzące w ostatnich latach dynamiczne zmiany w otoczeniu
biznesowym powodują, iż menedżerowie współczesnego biznesu potrzebują
szybkiego dostępu do właściwych danych i informacji pozwalających na
sprawne oraz skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Konieczne jest zatem
zorganizowanie odpowiedniego systemu informacyjnego, którego jednym z
ważniejszych elementów jest rachunkowość. Narzędziem, wspomagającym
rachunkowość, jest system informatyczny, który powinien być tak
zaprojektowany, by stosowane w nim rozwiązania i procedury były zgodne z
zasadami rachunkowości, pomagały jak najlepiej spełniać wymagania
ustawowe oraz usprawniały zarządzanie firmą [1, str. 75].
Powszechna dostępność technologii sprawiają, że trudno dziś o
jednostkę, która prowadziłaby księgi ręcznie. W ustawie o rachunkowości [z
dnia 29 września 1994 r. …] określone są wymogi formalne i organizacyjne
związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych z użyciem komputera.
Wymogi
te
dotyczą:
- wiarygodności i bezpieczeństwa ksiąg prowadzonych za pomocą
komputera;
- uznania za dowód księgowy zapisu elektronicznego sporządzonego za
pomocą
komputera;
- obowiązku drukowania ksiąg rachunkowych lub zapisania ich treści w
formie elektronicznej [2, str.47].
Przepisy ustawy zobowiązują jednostki do wykazu zbiorów i opisu
systemu przetwarzania danych. O ile samo dokumentowanie wykazu
programów czy wersji oprogramowania raczej nie jest problematyczne, o tyle
kwestia opisu algorytmów i parametrów przetwarzania danych już może

251

stwarzać problem. Dodatkowym zobowiązaniem jest opracowanie rozwiązań
w zakresie ochrony danych, która ma polegać na stosowaniu odpornych na
zagrożenia nośników danych, tak, aby były one chronione przed
uszkodzeniem lub nieupoważnionym rozpowszechnianiem – jednak ustawa
nie określa przykładów takich trwałych nośników danych. Co więcej, ustawa
nie definiuje co dokładnie składa się na system ochrony danych ani nie
określa jego dokładnego zakresu. Ustalając zasady ochrony dostępu należy
odpowiedzieć na pytanie: kto musi mieć dostęp do systemu oraz do czego
powinien mieć dostęp dany użytkownik. Jak widać, ustawa o rachunkowości
nie zawiera jedynie dość ogólnie ujęte zasady prowadzenia ksiąg za pomocą
komputera, jednak nie zawiera gotowych rozwiązań [1, str. 79]. Niestety, w
Polsce nie istnieją procedury, dzięki którym można by określić czy
wymaganie te są spełniane w stosowanych dziś systemach informatycznych.
W tym miejscu, należałoby się zastanowić nad ewentualnym wprowadzeniem
certyfikacji systemów informatycznych rachunkowości przez Krajową Izbę
Biegłych Rewidentów lub Stowarzyszenie Księgowych w Polsce [2, str. 52].
Posługiwanie się nowoczesnymi metodami ewidencji księgowej przy
nosi liczne korzyści w skali zarówno przedsiębiorstwa, jak i całej
gospodarki. Przede wszystkim, zaletą jest usprawnienie procesu ewidencji –
program księgowy za pośrednictwem użytkownika, dokonuje bowiem
zapisów w księdze głównej i we wszystkich właściwych rejestrach – samo
przeszukiwanie dokumentacji księgowej przebiega znacznie szybciej. Co
więcej, przechowywanie informacji finansowych w formie elektronicznej jest
bezpieczne i prawie nienarażone na zniszczenia, dokumenty można łatwo
kopiować oraz je przechowywać. Jest to też tańsze rozwiązanie – ze względu
na oszczędność papieru, materiałów eksploatacyjnych czy powierzchni
biurowych przeznaczonych na przechowywanie dokumentów. Oczywiście
sam sprzęt komputerowy i wymagane licencje, oraz przeszkolona kadra są
dodatkowym kosztem, jednak system informatyczny niewątpliwie przyczynia
się do lepszego i bardziej efektywnego funkcjonowania rynku finansowego
[2, str. 56].
Rachunkowość prowadzona z użyciem komputera i z wykorzystaniem
odpowiednich programów finansowo-księgowych umożliwia szybszy obieg
informacji w przedsiębiorstwie. Niestety, ogólnikowy zapis w ustawie o
rachunkowości istotnych wymogów budzi wiele wątpliwości związanych z
praktycznym ich wykorzystaniem, co potwierdza konieczność nowelizacji
ustawy o rachunkowości w kwestii systemów informatycznych. Aby
ograniczyć odpowiedzialność za niezgodność prowadzonych ksiąg z
wymogami ustawy, służby finansowo-księgowe powinny współpracować ze
służbami odpowiedzialnymi za zasoby informatyczne w celu rozpoznania
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systemu księgowości i kontroli wewnętrznej w obszarach, na które wpływa
środowisko informatyczne.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O
INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Do najczęściej wymienianych cech odnoszących się do współczesnych
przedsiębiorstw, zalicza się: innowacyjność, przedsiębiorczość oraz
konkurencyjność.
Do czynników mających wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa,
które ponadto determinują jego sukces rynkowy bez wątpienia możemy
zliczyć jego wielkość, a zasadniczo jego możliwości finansowe i skłonność
do ryzyka, spójną strategię poszukiwania i wdrażania innowacji, łącznie z
konsekwentną jej realizacją. Ponadto na innowacyjność przedsiębiorstw ma
wpływ szereg innych uwarunkowań, do których można zaliczyć m.in. tempo
wzrostu technicznego czy szeroko rozumianą politykę państwa.
Niewątpliwie stosowanie polityki innowacyjności ma duże znaczenie, co
podkreśla m.in. ekspert do zarządzania – Peter Drucker. Według jego
poglądów, praktyka powinna dotyczyć przede wszystkim określania efektów
działania organizacji jako działań przedsiębiorczych i nowatorskich.
Bezspornie jest to związane z dostosowywaniem struktury organizacyjnej,
systemu kierowania oraz systemu płac do potrzeb zarządzania
przedsiębiorczego a także innowacyjnego [1, str. 30]. Podobne stanowisko w
tej kwestii prezentuje Allan Gibb. Jego zdaniem przedsiębiorca to osoba,
która odznacza się inicjatywą, kreatywnością czy zdolnością rozwiązywania
problemów. Ranga innowacji jest podkreślana również przez wielu innych
uczonych [6, str.111-112].
Istotnym
źródłem
informacji
o
innowacyjnym
potencjale
przedsiębiorstwa jest sprawozdanie finansowe, szczególnie gdy możliwości

253

oceniane są przez pryzmat nakładów lub efektów ekonomicznych innowacji.
I tu pojawia się pytanie, czym tak naprawdę jest sprawozdanie finansowe?
Odpowiedź na to pozornie proste pytanie, nie jest prosta. Świadczy o tym
choćby fakt, iż wśród dotychczas wydanych w Polsce aktów prawnych,
regulujących zasady rachunkowości, nie ma jednoznacznie zdefiniowanego
pojęcia sprawozdania finansowego. Nie ma też takiej interpretacji w MSSF
jaki i dyrektywach Rady Wspólnot Europejskich [3, str. 26].
Uogólniając wszelkie interpretacje tego pojęcia, można stwierdzi, że jest
to swego rodzaju uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej
jednostki gospodarczej oraz przeprowadzonych przez nią transakcji. Jak
wskazuje MSR 1, celem takiego sprawozdania jest dostarczenie informacji na
temat sytuacji finansowej, efektywności finansowej oraz przepływów
pieniężnych danej jednostki. Dodatkowo sprawozdanie finansowe
odzwierciedla rezultaty staranności w zarządzaniu przez kierownictwo
powierzonymi mu zasobami. Warto podkreślić, iż prawo bilansowe nie
obliguje przedsiębiorstw do okazania wprost
informacji dotyczących
innowacyjności czy ponoszonych nakładów z wyjątkiem prac badawczorozwojowych, na co decydują się przedsiębiorstwa realizujące innowacje
produktowe i procesowe. W przypadku, gdy dane przedsiębiorstwo zajmuje
się prowadzeniem takich prac, to nakłady, które zostały poniesione na ich
realizację powinny być zawarte w sprawozdaniu finansowym.
Niewątpliwie innowacyjność odgrywa kluczową rolę dla ekspansji
przedsiębiorstwa. Choćby ze względu na fakt, stale nasilającej się
konkurencji. Przedsiębiorstwo, które nie wprowadza zmian lub zbyt wolno
reaguje na zdarzenia zachodzące w otoczeniu, może upaść. „Nie można tak
po prostu ograniczać się do utrzymywania istniejącego statusu quo” - twierdzi
Jack Welch - „ponieważ co chwila producent z innego kraju wprowadza
nowy produkt, zmieniają się gusta klientów lub struktura kosztów, następuje
również przełom technologii. Jeśli nie jesteś szybki i nie wykazujesz chęci do
dostosowania się do zmieniających się warunków, jesteś bezbronny. Teza ta
jest prawdziwa dla każdego działu w każdym przedsiębiorstwie i dla każdego
kraju na świecie”[8, str. 153]. Badania polskich przedsiębiorców wskazują, iż
przedsiębiorstwa, które systematycznie wprowadzają innowacje, osiągnęły
sukces nie tylko na polskim rynku. Słusznie uważa się, że innowacyjność
powinna stać się dzisiaj główną siłą kreatywną każdej organizacji, wpisana na
trwałe w jej system zarządzania czy kulturę.
Istnieje wiele symptomów, po których można wnioskować
o innowacyjności. Nie wszystkie z nich są jednak łatwo zauważalne. Jak już
zostało wspomniane jednym ze sposobów uzyskania takich informacji może
być sprawozdanie finansowe. Należy jednak mieć na uwadze ograniczoną
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użyteczność tego typu informacji, a także prezentacji tych danych przez
przedsiębiorstwo [11].
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RISKS IN THE INFORMATION SECURITY DOMAIN
Nowadays information technologies are actively reaching all scopes of a
person’sactivity, noticeably simplifying his life. In the meantime, they also bring
new threats to information technologies. In order to avoid these threats, a right
approach in control risks might help during this informational confrontation.
Quantitative value of risk linked with the accomplishment of specific
security threat can be expressed through simple mathematical formula:
(1)
 R – Probability of successful threat realization using
organization’svulnerability and creating damage to it;
 P – Probability of threat realization;
 L – In case of threat realization,there is a probability that security would
be breached and the organization will sustain a loss.

255

Image 1: “The main sources of risks”
It has to be taken into consideration that the risk itself represents a
combination of a probable negative event, its frequency and consequences
(such as material damage, time, and prestige). On the assumption of these
data the method “5S’s & 5C’s” can be used, which suggests ten basic
means of managing theinformation securityrisks.
Table 1
“5S’s & 5C’s model”
Terminate – elimination of risk. In case Control – usage of different forms of control
ofhigh risk probability and its reduction in order to eliminate risk
price.
Transfer – transfer of rights to the third Contingencies – formation of reserve data
party to remove risk
and repositories in case the risk has a big
influence, but small probability
Take more – disregarding of risk in Communicate – if controls do not let to lower
order to get a bigger income, resulting in the level of risk to the needed one, then all the
growth of investments related to this risk personnel has to be warned about such risk
and its inevitability
Tolerate – given the low probability of Check compliance – compatibility risk check
risk and its impact, it can just be ignored and controls applicable to them
and no measures should be taken
Tell someone – when the influence and Commission research – carrying of detailed
probability of risk are arguable, then no analysis of existing risks and controls that are
measures should be taken; hence, necessary to apply
delegated to the third parties

At present time, the choice of approaches to the risk management is
limited by existing methods that constantly improve. The main goal for
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information security specialists is the development of these methods,
evaluative indicators and analysis of investment effectiveness.
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